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Nem kevés az idő, am ivel rendelkezünk, 

hanem sok, melyet ki nem használtunk.

Seneca
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A TARTALOMBÓL
„ÚJ RUHÁT KAP A TEMPLOMUNK”

M IN D E N  K E D V E S  O L V A S Ó N K N A K  
IS T E N T Ő L  M E G Á L D O T T  B O L D O G

A DÉLI EGYHÁZKERÜLET TESTÜLETÉINEK

Ü J  E S Z T E N D Ő T , B É K E S S É G E T  É S  
J Ó  M U N K Á T , J Ó  E G É S Z S É G E T  

K ÍV Á N
ÜLÉSEI A  S Z E R K E S Z T Ő S É G

Ahol Istent magasztalják, ott megtörik az erőszak
Az Egyházak Világtanácsának karácsonyi üzenete

A m inden népek M egváltója születéséről szóló ka
rácsonyi üzenet első címzettjei pásztorok voltak, hely
színe pedig az éjszakában: rögös mező a ny ito tt ég 
alatt. Félelemtől reszketve fogadták a váratlan  égi 
jelenséget, s m ielőtt m agukhoz térhettek volna, az 
angyalok kórusát h a llo tták : „Dicsőség a m agasságos 
mennyekben az Istennek és a földön békesség, és az 
emberekhez jó a k a ra t” (Lk 2,14).

K arácsony az öröm  és a békesség ünnepe. Ez az 
értelme a mi hagyom ányaink szerint is, és ebben a 
szellemben ünnepük K arácsonyt nagyon sok ország
ban. H álásak lehetünk a  K arácsonynak ezért a  fényé
ért, amely megjelenik a sötét világban. De vajon meg
jelenik-e m inden em ber szám ára?

A ngolában és Boszniában, a K aukázusban és K as
m írban lehet hogy még K arácsony napján  is fegyverek 
fognak dörögni. N ata lban  és Észak-Irországban, Säo 
Paulo és W ashington utcáin biztos ezen az éjszakán 
is lesznek áldozatai az esztelen erőszaknak.

„A nép, amely sötétségben já r, lá t nagy világossá
got” (Ézs 9,2) -  ígéri Ésaiás próféta. De vajon lá tha t
ják-e ezt a világosságot az afrikai m enekültek milliói 
valahol a kietlenben felü tö tt tábo rokban?  Éppen ez 
az a környezet, ahol a karácsonyi üzenetet -  m inde
nek ellenére m a is hinni kell, ahogy azon a régm últ 
éjszakán Betlehem m ellett is h itték a  pásztorok.

De m it is jelent hinni abban , hogy a M egváltó az 
egész világért érkezett? Az angyalok így m ondták : 
„Dicsőség a m agasságos m ennyekben az Istennek” . 
Istent dicsérni, elismerni Ő t, m int aki kezében ta rtja  
az egész világot, ez azt jelenti, hogy felhagyunk a

m agunk túlbecsülésével, hogy felismerjük a világ va
lóságos helyzetét, és elismerjük a m agunk tehetetlen
ségét. Sokszor csak könnyek között tudjuk Istent 
m agasztalni, és sírva kérdezzük: „M eddig még, 
U ram ?” De a legmélyebb keserűségből is k iálthatunk 
a jászolban fekvő gyermek nevében: „A bbá, A tyám !” 
Istent m agasztalni, jelenti azt is, hogy nyugodtan el
lenállunk a hatalom  m inden hamis látszatának, saját 
nem zetünk, népünk bálványozásának, a gyűlölködés 
és az erőszak növekedésének.

„És a földön békesség, és az em berekhez jó a k a ra t” . 
Nem  dicsőíthetjük Istent anélkül, hogy ne védelmez
nénk az Ő képére terem tett em ber m éltóságát. M inden 
erőszak, nők  ellen, fajok ellen; a  rasszizmus, az etnikai 
tisztogatások; az emberi m éltóság elleni m inden sére
lem egyben Isten dicsőségét is sérti. A hol az emberek 
Istent m agasztalják, o tt az erőszak vonala m egtörik, 
és a békesség rügyeiből virágok fakadnak  -  sokszor 
olyan rejtett helyeken, m int amilyen a M egváltó jászo
la volt. M ai karácsonyi üzenetünk egy meghívás, hogy 
m enjünk, és keressük meg ezeket a helyeket.

Az ökum enikus m ozgalom  az egyházak híveinek 
olyan együttese, amely keresi a helyeket, ahol Isten 
jelenlétének fénye megvilágítja és m egváltoztatja a 
sötét világot. Az a reménység és várakozás m ozgatja, 
hogy „egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, a 
mi U runk , Jézus K risztusnak A ty ját” (R óm  15,6).

„A  reménységnek Istene pedig tö ltsön be titeket 
m inden öröm m el és békességgel a hívésben, hogy bő- 
vülködjetek a  reménységben a Szentlélek ereje á lta l” 
(R óm  15,13).

A DÉLI EGYHÁZKERÜLET TESTÜLETÉINEK ÜLÉSEI
A z egyházkerület presbitériuma és közgyűlése is ülésezett. A  kerületnek  

ugyanis új zsinati tagokat és pó ttagokat kellett választania.
A megnyitó-istentiszteleten D e t r e  J á n o s  aszódi esperes prédikált 

IThessz 4,7 alapján. Elhívásunk, m andátumunk nem tisztátalanságra szól, 
ezért keressük a megszentelődésre hívó szót, az igét. H a elhívásunkhoz 
következetesek maradunk, ez m eglátszik életünkön is, hallhatóvá válik 
szavainkban, megérezhető a szeretetünkön.

A közgyűlést dr. Sólyom  Jenő  
kerületi felügyelő ny ito tta  meg. Je
lentésében néhány k iragadott ese
ménnyel, néhány aktuális kérdés
sel foglalkozott. Egyik ilyen kérdés 
volt az értelmiségiek helyzete és 
szerepe az egyházban. „V alam ikor 
büszkék voltunk arra , hogy a m a
gyarországi evangélikusság létszá
m ához képest aránytalanul nagy 
szám ban ad o tt jó l képzett értelm i
séget a hazának. M a viszont in
kább attó l kell tartanunk , hogy az 
átlagnál kevesebb az értelmiség 
egyházunkban... V annak olyan 
feladatok, am ik végzésére az értel
miségiek különösen alkalm asak le
hetnek. Az egyházközségekben, 
ahol többnyire a  lelkészekre háru lt 
szinte m inden m unka, az értelm i
ségiek szakértelm ükkel sok terhet 
vehetnek le a lelkész válláról, hogy 
neki több  ideje m aradjon  a  lelki 
építésre.” Szólt arró l is, hogy a lel
ki ébredés mellett szükség lenne 
egyfajta szellemi pezsgésre és ezt a 
lelkészeknél is segíteni kellene. 
A teológiai képzés, továbbképzés 
és ku tatás elengedhetetlenül szük
séges. Erre szolgál a Teológiai 
Akadém ián létesített alapítvány fi
atal lelkészek, teológusok szám á
ra.

A társadalm i felelősségvállalás 
az egyház feladata -  vállaljuk. El
sősorban az igehirdetés szolgálatá
val, de különleges form ája a neve
lés és oktatás. Ezért fontos az isko
lák új hálózatának kiépítése, de ide 
tartoznak diakóniai intézménye
ink is, m ert ezek szolgálata is a 
társadalom  segítése. A politikai

szerepvállalás m ost a  választások 
közeledtével ad o tt kérdés szá
m unkra. „A bban nincs vita, hogy 
az evangélikus egyháznak, m int in
tézm énynek nem  szabad politikai 
szerepet vállalnia, elkötelezni m a
gát egyetlen politikai irányzat mel
lett sem. Egyénileg viszont m in
denkinek joga lehet részt venni a 
po litikában ... A  lelkészi és nem- 
lelkészi tisztségviselők esetén azon
ban  m ás m egfontolásokat is figye
lembe kell venni. A  tavaszi egyház
kerületi presbiteri ülésen m ár tá r
gyaltunk erről. Az Országos Pres
bitérium hoz továbbíto tt javaslat 
o tt csak röviden került tárgyalás
ra, anélkül, hogy döntés született 
vo lna .. .”

A  jelentésben kitért még Roszik 
G ábor parlam enti vádjaira. Ebben 
a kérdésben a presbitérium  „nyi
la tkozato t” hagyott jóvá. (Ezt k o 
rábbi szám unkban m ár közöltük. 
Szerk.) Az ősszel indult két közép
iskoláról, a zsinatról és az egyház
kerületi adm inisztráció problém ái
ról, m ajd befejezésben a kerület 
anyagi helyzetéről ad o tt összefog
laló képet. (Erre a tém ára később 
visszatérünk.)

Dr. Harm at Béla püspöki jelen
téséből az alábbi részleteket adjuk 
közre:

-  M egszépített egyházkép  kisért 
m a sokfele gyülekezeteinkben. Azt 
gondolják sokan, hogy a spirituá
lis oldal, a gyülekezeti m unka, 
evangélizációk, ifjúsági konferen
ciák, a h itok tatás, a kórházlelkészi 
szolgálat, stb. lehetőségei a m aguk 
adottságában m ár m egoldják a

megújulás, az egyház megelevene- 
dése d o lg á t...

A  külső rendszerváltás azonban 
nem  jelentette m indenütt a  lehető
ségekkel párhuzam osan a lelki 
megújúlást. A kezdeti lelkesedés 
u tán  azt láthatjuk , hogy gyüleke
zeteink nem  m egerősödtek, hanem  
erőtlenednek. A  korábban  csak in
kább  és jo b b an  N yugatról ismert, 
m ár itt is elkezdődött szekularizá
ció, a közöm bösödés, az egyházi- 
atlanodás terjed, am it nem ellensú
lyoz a különböző „érdekes” vallá
sok iránti érdeklődés vagy az asz
trológia és nulladik típusú találko
zások kultusza.

Ism ételten hangsúlyozom , hogy 
egyházunk életének alapja és prio
ritása az evangélium, a  spirituális 
oldal és ez nem  helyettesíthető 
semmiféle m ás tevékenységgel. Az 
oktatási-nevelési, a diakóniai- 
szociláis vagy a kulturális tevé
kenység ebből következhet, de 
nem helyettesítheti az egyház spe
ciális feladatát, am it helyettünk 
senki m ás nem  fog elvégezni.

Egyházlátogatási tapasztalata
im  azt m utatják , hogy fokozott 
m értékben szükségünk van a lelki 
élet, a spiritualitás gyülekezeti és 
egyházmegyei tervezésére. A  tervek 
hiánya sokfelé kapkodást eredm é
nyez vagy pedig olyan „szent ráha- 
gyatkozás” érvényesül, hogy 
„m ajdcsak történik  valam i” Sokat 
tanulhatunk  ebből a szem pontból 
a Billy G raham  féle evangélizációs 
kam pányokból. N áluk minden 
evangélizáció elő tt megfelelő lelki 
és szervezési előkészítés folyik. 
M ost kezdődött el a legutóbbi eu
rópai szatellita-evangélizáció u tán  
a az 1995. m árcius 16-18-ra terve
zett G lobál M ission Program  elő
készítése. Ebbe a világ valamennyi 
országát bele kívánják vonni és

(Folytatás a 3. oldalon)

AZ ÉY IGÉJE

„KRISZTUS A MI BÉKESSÉGÜNK.”
Ef 2,14

Félig hátrafelé nézegetve kezd
jü k  az újévet. Szeretnénk ilyenkor 
m indent újrakezdeni, am it csak le
het, a tavalyi év azonban itt van a 
hátunk  m ögött összes örömével és 
csalódásával, 1993 fényei és árnyai 
rávetítődnak 1994-re.

Az év igéjének kijelölt apostoli 
szó jelen időben fogalm azódott, de 
egyaránt bele lehet érteni a m últat 
és a jövő t: az a Krisztus, aki békes
ségünk volt, lehet békességünk az 
elkövetkező hónapokban is.

Fölvetődik a kérdés, nem ígér 
tú lontúl sokat ez az ige abban a 
huszadik században, amelyik Sza
rajevó nevének emlegetésével kez
dődö tt az első világháború kirob
banásakor, és m ost a század végén 
ismét ez a név cseng napról napra 
a fülünkbe a boszniai harcok 
m iatt? K risztus lenne Európa és a 
világ békessége, azé a világé, ahol 
szám talan ellenségeskedést ta r
tunk  számon em ber és ember, nép 
és nép között? Hiszen országun
kat, családjainkat, szivünket sok
szor el-elönti a gyűlölethullám és a 
hazugságtenger, sőt még az egyhá
zak között is előfordul harc és bé
kétlenség.

M egoldás lehetne, hogy aláhúz
zuk az 1994. év m ásik vezérlő gon
do la tá t: ezt az évet az Egyesült 
Nem zetek Szövetsége és sok más 
nemzetközi szervezet is a család 
évének hirdette meg. H át keressük 
elsősorban a m agunk kis közössé
gében, az o tthon  m eghitt melegé
ben a krisztusi békességet, elhúzód
va a  viharos közélettől, a megold
hata tlannak  látszó világkérdések
től. V ajon kialakítható-e valahol 
ilyen m enedék és hol található meg 
az ilyen békés sziget? Hiszen az 
elm últ évtizedek arra  tanítottak, 
hogy egyéni és kisközösségi életünk 
nem lehet független országunk, 
földrészünk, sőt a  világ sorsátó l!

Az apostoli igét akkor értjük

igazán, ha látjuk, ez a kijelentés 
nem filozofálgatás, teologizálás 
vagy meditálás Krisztus békessé
géről, hanem igehirdetés. Azaz hit- 
rehívás, életújulás és megtérés hir
detése.

Krisztus a mi békességünk, 
Krisztus lehet a  békességünk, ha 
keressük és szeretjük mindazt, 
amin keresztül megjelenik. Hall
gatjuk és olvassuk igéjét, keressük 
azt a közösséget, ahol együtt di
csérhetjük Istent és im ádkozha
tunk hozzá. A gyülekezet számára 
feladat az oktatás-nevelés, hiszen 
sokfelé indítanak óvodákat vagy 
iskolákat. A dódnak kötelessé
geink, m int egyháznak, szociális 
diakóniai és kulturális területen is. 
Az elsődleges és legfontosabb egy
házi feladat azonban, am it 1994- 
ben sem fognak helyettünk elvé
gezni, hogy Isten igéjét, megbocsá
tó  és békességet terem tő evangéliu
m át halljuk és hirdessük.

Krisztus a mi békességünk, ez 
az Isten és közöttünk való vi
szonyra lehet igaz először is: 
„Istent félni” a régi kifejezés sze
rint, ez nem azt jelenti, hogy fé
lünk az Istentől, hanem tféljük 
Őt, azaz tiszteljük. Azután má
sodszor igazzá lehet ez az ígéret 
az embertársainkhoz fűződő vi
szonyban is. Apa és fia, anya és 
lánya, szülők és gyermekek 
hányszor állnak szembe egymás
sal, hányszor tám ad ember és 
ember, egy-egy csoport, kisebb
ség és többség egymás ellen és 
pokollá tesszük az életet.

Az az áldás, amit Jézus igéje ad, 
kötelez arra, hogy az áldást tovább 
adjuk. A jézusi figyelmeztetés sze
rint „úgy ragyogjon a ti világossá
gotok az emberek előtt, hogy lás
sák jó  cselekedeteiteket és dicsőít
sék a ti mennyei A tyátokat” . (M á
té 5,16).

Dr. Harmati Béla

EGYHÁZUNK O SZ T O Z IK  A NEM ZET GYÁSZÁBAN

Dr. Antall József miniszterelnökünk halálhírét gyülekezeteink, 
egyházunk mély gyásszal fogadta. Egyházunk vezétői dr. Boros 
Péter ügyvezető miniszterelnöknek címezve fejezték ki részvétün
ket kormányunknak és a családnak. Az elhunytban olyan állam
férfit gyászolunk, akinek vezetése alatt országunk demokratikus 
és független köztársasággá válhatott. Különösen is emlékezünk 
arra, hogy egyházunk számára lehetővé vált az egyházi autonómia 
megteremtése és lehetőséget kaptunk arra, hogy hitéleti-istentisz
teleti keretek mellett részt vállaljunk hazánk oktatási-nevelési, 
szociális-diakóniai és kulturális feladatainak megoldásában.

Kérjük Gyülekezeteinket, hogy istentiszteleteken emlékezzenek 
meg imádságban elhunyt miniszterelnökünkről és vegyenek részt 
az országos gyásznap emlékező és végtisztességet adó rendezvénye
in. Isten adjon vigasztalást és áldja meg magyar hazánkat!
Budapest, 1994. december 14.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
Országos Elnöksége

Veszélyben a család?
A  H IT  M É R T É K E  S Z E R IN T

A  válasz a  fenti kérdésre csak 
egyértelm űen igen lehet. A család, 
különösen is a keresztyén család 
veszélyben, sokak szerint egyene
sen m ár-m ár „végveszélyben” van. 
D e ez nem  a m odern kor kórtünete 
csupán, hiszen m int minden isteni 
ajándék, a  család is, a kezdet kez
detétől a nagy Rom boló és Szétdo
báló  kísértéseinek egyik első szá
m ú céltáblája. G ondoljunk az első 
bűneset keserű gyümölcseire, 
Á dám  és Éva egymást vádló össze- 
ugrasztására, m ajd az első testvér
gyilkosságra. ..

A veszélyeztetett család védelme 
tehát ősi feladat, melyre a Tízpa
rancsolat több  ponton  is egyértel
m űen u ta l: 4., 6. és 10. parancso
lat ! M indezt megerősíti Jézus és az 
aposto lok tanítása, és különös 
hangsúlyt kap a család a reform á
ció egyházaiban is. Luther külön 
m űveket ír, melyek egyházunk 
alapvető hitvallásai is egyben (Kis- 
és N agykáté), a keresztyén csalá
dok tanítására, nevelésére.

Tem plom unkban a szárnyasol
tár egyik reformációi képe Span
genberg híres festményének m áso
lata, melyen az éneklő Luther- 
családot láthatjuk. Volt, aki meg- 
bo tránkozott ezen a képen: m it 
keres Luther és családja egy evan
gélikus oltárképen? Pedig szó sin
csen valamiféle „evangélikus 
szentkultuszról” ! A szárnyasoltár 
felső képe a láncoktól megszabadí
to tt, kinyíló Bibliát ábrázolja, je 
lezve, hogy a reform áció helyreállí
to tta  Istennel a közvetlen igei kap
csolatot, míg a m ár em lített és vita
to tt alsó kép a  reform áció által 
újra felfedezett és visszaadott csa
ládi élet harm óniáját sugározza. 
Luther M árton  m int családfő,

lanttal a kezében vezeti a család 
közös énekét. M ellette egyik olda
lon felesége ül, ölében a legkisebb 
aprósággal, a m ásik oldalon pedig 
a négy nagyobb testvér áll, s ke
zükben énekeskönyvvel vesznek 
részt a családi áhítaton. Tudom, 
erre talán m ost egyesek cinikusan, 
mások keserűen legyintenek: 
hagyjuk ezt a régi, „giccses” csalá
di idillt, hol van m a m ár ilyen?! 
Együtt leülni, pláne együtt énekel
ni, ez m a m ár nem megy! Sok csa
ládban szinte csak „ágyrajárók” a 
családtagok: hajnali indulás, késő 
esti hazatérés, állandó rohanás, 
időzavar... Nincsenek m ár igazi 
közös étkezések, beszélgetések, hi
szen ha nagy ritkán össze is verő
dik a család egy esti órán, kezdetét 
veszi a  „TV -terror” : maradj 
csöndben, kezdődik a meccs, a 
„Szomszédok”, a „D allas” stb.

Nem vagyok rajongó, saját csa
ládom ban is csak komoly harc 
árán  tudunk néha-néha igazán „ta
lálkozni” egymással. De legalább 
az igényt ne adjuk fel, hogy a hu
szadik század végén, am ikor gépek 
sokasága dolgozik helyettünk, ta
lán mégis csak ju thatna  a nap 24 
órájából egy kevéske a csaladra, 
egymásra, s arra, Akinek mindez 
ajándéka lehetne az életünkben. 
H álás vagyok, hogy olyan család
ban nőhettem  fel, ahol minden reg
gel, iskolába indulás előtt Édes
apám  felolvasta a „Jer, örvend
jü n k ” áhítatos könyvből Luther
nak arra a napra szánt lelki útra- 
valóját. Emlékszem, sokszor m ár 
az órám at néztem, és soknak tűnt 
az az egy-két perc, hiszen annyi, de 
annyi „fontos” dolgúhk van, külö
nösen is akkor, am ikor az Isten sza
va keres m inket... Hányán rádióz

nak órákig, és szinte m ár „fűtenek” 
otthon a tévével, de abban a pilla
natban sürgős tennivalójuk akad, 
amikor egy-egy vallási program 
kezdődik. Pedig mennyi áldást kap
hatna egy-egy család, ha ezeket a 
műsorokat, melyekről pár éve még 
álmodni sem mertünk volna, együtt 
hallgatnánk, néznénk meg és utána 
együtt is beszélnénk meg, mint egy 
meccset vagy krim it...

Saját családunkban is napon
kénti harc, hogy a reggelit köve
tően legalább egy közös éneket el
énekeljünk, legalább az útm utató 
igeversekre együtt figyeljünk és 
imádkozzunk. De hiszem, hogy 
enélkül az intonálás nélkül meg 
jobban elhangolódnának napjaink 
az isteni hullámhosszról. Délben 
m ár ritkán lehet együtt teljes szám
ban a család, hiszen különböző 
időpontokban érnek haza az isko
lások, este pedig a különórák, gyü
lekezeti alkalmak osztják meg a 
családot. Legalább reggel próbál
juk  meg együtt kezdeni a napot! 
Csak egy kis önfegyelem kell, pon
tos ébredés és ébresztés, s ham ar 
kiderül: m indenre lesz időnk, ha 
nem éppen az idő U rán akarunk 
spórolni... H a engedjük, hogy Ő 
legyen a Családfő, ha szót kaphat 
hétköznapjainkban is, akkor átél
hetjük Vele újra az egykori ötezer 
ember csodáját, vagy a kánai nász
nép élményét: amiből kevés van, 
ami kifogyóban van, az idő, mely
nek kínzó hiányára állandóan hi
vatkozunk, az O kezéből véve egy
szerre csak elég lesz mindenre. Ju t 
Ő rá is, de a családra is, sőt még 
önm agunkra is. Talán csak ennyit 
kellene megtanulnunk, őszinte 
szívből im ádkoznunk: „U ram , 
többé m ár nem időt kérek Tőled, 
hogy ezt vagy azt tehessem, csak 
kegyelmet kérek Tőled, hogy a né
kem ado tt időben azt tegyem, amit 
Te akarsz. Amen.”

Gáncs Péter
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A fi jftS GYERMEKEKNEK

M i az, ami magával ragad abban, 
hogy hat fémhuzal zeng egy faládán?
M i a szép abban,
hogy emberek hangokat kiengedve a szájukon 
ülnek egymás mellett? '
A szív.
Csak az lehet. •
M ert ahogy ott ültem köztük,
engem is elragadott az a gyönyörűséges,
felkavaró érzés,
a szemem is könnybe lábadt
úgy éreztem, nem vagyok már egyedül.

■ Érezted már ezt a csodát?

Aztán egyszerre azt is észrevettem,
hogy Te -  halkan énekelve -  ott ültél közöttünk, Uram.

K ISISK O LÁSO K  BIBLIÁJA

Jézus mássá lesz

Jézus Péterrel, Ja
kabbal és Jánossal 
felmegy a hegyre. 
Imádkozni kezde
nek ott.

-  egy könyvajánlatot,
-  természetesen a legfontosabb alkalm akat, tud

nivalókat.

Ha lehet, mindenki tehessen bárm it a faliújságra. 
Lehetnek rovatok is, vagy rejtvények. A faliújság 
nagy előnye, hogy nemcsak írások és képek, hanem 
egy-egy virág vagy tárgy is helyet kaphat rajta.

FERI B Á C SI JÁ TÉK A I

Gondoltam egy bibliai 
történetre

Imádság közben 
Jézus egyszerre 
más lesz. Fénylik a 
ruhája, mint a 
Nap. A tanítvá
nyok még soha 
nem látták ’ilven
nék.

Akkor megértik, 
hogy Jézus nem 
csupán ember. Ép
pen ezért nagysze
rű, hogy eljött kö
zénk. Aztán együtt 
visszamennek a 
völgybe. Jézus is 
már olyan, mint. 
ők.

PR Ó B Á L D  M EG !

Aki az elmúlt három  héten mind a hat feltett kér
désre helyesen felelt, a következő válaszokat adta:

GÓ-SEN és KI-RÁLY azaz SENKI,
N E-M ES és TER -M ÉS azaz M ESTER,
JE F -T E  ÉS VE-SE azaz TEVE.

Melyik ez a történet? Természetesen a gazdag ifjú
ról szoló történet. A legjobb megfejtéseket küldők 
névsorát egy későbbi számban közöljük.

A játéknak ez azonban csak az első fordulója. M ost 
ismét gondoltam egy újszövetségi történetre. Az egyik 
szavát m ár meg is tudhatod, ha válaszolsz a követke
ző kérdésekre:

1. A napkeleti bölcsek ajándéka.
2. Próféta, akinek nem volt kedve a prófétasághoz.

A megfejtéseket a bekeretezett címre adjátok fel a 
lap dátum a utáni keddig!

A gyerekrovat készítői stábjának címe:
Koczor Tamás, 2373 Dabas-Gyón, Luther u. 14.
A játékot a kővetkező címre küldjétek: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Mi kerüljön a faliújságra?
Elmúlt alkalommal arról írtunk, hogy hogyan kell 

faliújságot készíteni. De mi kerüljön rá?
Az első feladat az, hogy legyen valaki, aki szerkeszti 

ezt. Ő figyeljen arra, hogy a rajta levő anyagok időn
ként kicserélődjenek. Ne többkilométeres cikkeket 
írjatok, hanem

-  egy-egy rövid gondolatot,
-  egy szép verset,
-  egy szép fényképet,
- egy jó  rajzodat,
-  egy kérésedet a többiekhez,

Sok örömet 
és boldogságot, 

jó  tanulást kívánunk 
az új évben 

Isten áldásával!

F I A T A L O K N A K
A SZERETET

Mester, beszélj nekünk a Szeretetről!
És Ő fölemelte fejét, és az emberekre nézett, 
és csöndesség szállt reájuk.
Aztán fennszóval ezeket mondta:

Amikor a Szeretet int felétek, kövessétek őt, _
jóllehet, minden útja nehéz és meredek.
Es mikor szárnyai átölelnek, engedjétek át néki magatokat, 
jóllehet, a belsejében rejlő kardok sebet ejthetnek rajtatok.
És amikor szól hozzátok, higgyetek szavának, 
jóllehet hangja összetörheti álmaitokat, 
miként az északi szél pusztává sepri a kertet.

Mert amiként a szeretet koronával ékesít, 
azonképpen fog'keresztre feszíteni is.
Amiként növekedéseteket segíti elő, 
azonképpen nyeseget is.
Amiként felszárnyal magasságotokba, és megsímogatja 
leggyengébb ágaitokat, 
azonképpen száll le gyökereitekhez is, 
és megrendíti őket a földhöz való kapaszkodásban.

Mint a gabona kalászait, úgy gyűjt be benneteket magának.
Kicsépel benneteket, hogy mezítelenné váljatok.
Megrostál benneteket, hogy megszabadítson a pelyvától.
Fehérre őröl benneteket.
Megkeleszt benneteket, míg képlékennyé nem lesztek,
és azután szent tüzére vet benneteket,
hogy szent kenyérré legyetek Isten szent lakomáján.

Ezt teszi vétetek a szeretet, hogy megismerjétek szívetek titkait, 
s e tudás által az Élet szívének egy darabjává vájjatok.
Hanem, ha félelmetekben a szeretetben csak a békét és örömöt keresitek, 
akkor jobb, ha elföditek mezítelenségeteket, 
és elmentek a szeretet szérűjéről
az évszakok nélküli világba, ahol nevethettek, de nem teljes szívből, 
és sírhattok is, de minden könnyet nem sírhattok el.

A Szeretet nem ad egyebet, mint önmagát,
és nem vesz el semmit, csupán önmagából. \
A Szeretet nem birtokol, és nem birtokolható,
Mert a Szeretetnek elég a szeretet.

Amikor szerettek, ne mondjátok: „Isten a szívemben lakik”, 
mondjátok azt: „Isten szívében lakom”.
És ne gondoljátok, hogy irányíthatjátok a szeretet útját, 
mert a szeretet, ha méltónak talál rá, 
maga irányítja majd a ti útjaitokat.

A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesítem önmagát.
De ha szerettek, és a szeretet vágyakat ébreszt, 
legyenek ezek a ti vágyaitok:
Hogy összeolvadjatok, s legyetek olyanná, mint a sebes patak, 
mely az éjszakában zengi dalát.
Hogy megismerjétek a túlságos gyengédség kínját,
Hogy a szeretet megértése ejtsen sebeket rajtatok, 
és hogy véreteket akarva, derűsen hullassátok.
Hogy hajnalban szárnyra kelt szívvel ébredjetek, 
és halát adjatok az új napért, mely szeretetre virrad.
Hogy délben megpihenve a szeretet mámoráról elmélkedjetek.
Hogy az est leszálltakor hálával menjetek haza, 
s ha nyugovóra tértek, ajkatok azért mondjon imát, 
akit szerettek, dalotok ót dicsélje!

Kahil Gibran: A próféta 
(részlet)

Mi köze van a bátorságnak a hithez?
_ Egyidősek voltunk. Tizenhat évesek. 

O már nem él. Korábban szép, csillogó 
szemű cigánylány volt, amikor én megis
mertem, mindennek már emléke sem. 
Tizenöt évesen szökött meg hazulról, 
csövezett, kábítózott, és valami rémüle- 
tes fertőzést kapott. Kórházba került, 
fogyott, már a lábai sem bírták tartani. 
Haja kihullott, a szemei sem csillogtak 
már, és a gondolkodása is többször mu
tatta a zavarodottság jeleit, mint a tiszta 
pillanatokét. Ami a legszörnyűbb volt: 
a bűz, ami belengte az egész kórtermet. 
Elő halott volt, bomlott a teste. Egyszer 
nagyon megtetszett neki a frizurám. 
Megkért rá, hogy csináljak neki is olyat. 
Az egész kép groteszk volt: hiszen már 
tényleg csak pár szál haja volt, de ezt ö 
már akkor nem fogta fel. Szinte egyet
len emberi vonása maradt: ra hiúság. 
Nem foszthattam meg tőle. így viszont

hozzá kellett érnem. Akkor nagyon fél
tem. Nem tudtam, hogy a betegség csak 
testfolyadékkal terjed. De ö türelmetlen 
volt, sürgetett. És megtettem az első, 
félszeg mozdulatot feléje. Azóta tudom, 
hogy hinni gyáván nem lehet. Mert az 
igazi bizalom bátorrá tesz.

Még a világ legfélénkebb emberét is.
-Dctti-

Álmok
Az ablak párás. Mellőle egyenle

tes szuszogás hangzik, a másik szo
bából egy ping-pong meccs hang
jai osonnak be. Az állatok, az „ő 
népe” a szuszogást őrzik az ágyon. 
K itöm ött játékállatok, de ő mindig 
úgy érezte, élnek.

És kint az udvaron egy valósá
gos, élet-állat. Haldoklik. Nem 
csak a szuszogás egyenletes. A ku
tya nyöszörgése sem szűnik. 
Egyenletesen tart a halál felé... 
M it vár az ember egy 13 éves ku
tyától, aki végigszolgálta egy csa
lád felnövését? Látta az építkezést, 
a hatodik gyerek születését, egy 
esküvőt. És nem fogja megérni a 
negyedik nemzedéket, a dédunoka 
megszületését. Pedig csak hat hó
nap van addig...

Egy új élet fog születni, és ő nem 
lesz itt. M iért kínozzuk? El kellene 
altatni, miért akarjuk, hogy még 
éljen? Csak a mi önzésünk m iatt 
létezik még. Neki m ár csak kínló
dás, hogy nem tud lépni, és nem 
tud pacsit adni a számára mindig 
elsőnek, a gyereknépnek. M iért kí
nozzuk?

A ping-pong meccs közönyös. A 
szuszogás és a nyüszítés eggyévált.

Az ablakon a pára csíkokban 
folyik lefelé. Isten szeretete a Föld
re egyenletesen, örökre folyik lefe
lé. Az emberek hozzá csak „csí
kokban” haladnak. Vannak já ra 
tok, ahol nem ismerik őt.

A nyüszítés halkul. Álmodik? 
Vagy a külvilág számára öröknek 
tűnő álom felé tart?  Visszaálmodja 
a gyerekkorát? K ölyökkutyaként 
meg vígan csaholt, furcsa volt neki 
a T rabant, amibe egyszerre került, 
és u tána nem látta  többé az anyját. 
De nem félt, bízott az emberben. 
Csak csaholt...

És hirtelen felébredtem. Rájöt
tem: ezt a nyom asztó képet csak 
álm odtam . Öreg kutya? De hisz 
tegnap hoztuk haza ezt a pici gom
bolyagot. Csak 2 hónapos ép p !

Belem villant mégegyszer az 
álom, m ielőtt elhalványult volna. 
Lehet, hogy ez a szőrpam acs úgy 
fogja végezni, m int az álom 
kutya? „D e ez a kölyök tele van 
élettel, egészséges!...” Az „Ál
m om ” is volt fiatal. Nem  tudom. 
Nem  értem.

Az állatkölykök életei egyre öm- 
lehék a Földre. M ajd megöregsze
nek, nyüszítenek, elm úlnak. Isten 
szeretete állandóan ömlik ránk. 
Nem m úlik el.

K utyák, zebrák, medvebocsok, 
sündisznók, állatkölykök. De nem 
csak ők születnek. A  nagy, két lá
bon já ró  állatok is születnek. Hogy 
is volt? „Születnek, megöregsze
nek, nyüszítenek és elm úlnak.” -  
A K étlábonjárók is. É rtitek?

Sz. E.

Emlékezés Linder Lászlóra
Száz éve, 1893. szeptember 17-én született Linder 

László békéscsabai evangélikus lelkész és az itteni szlo
vákság néphagyományának sok szép értékét megmentő 
kutatója. Munkásságára mintha a felejtés pora rakód
na, holott ö is azok közé a kiemelkedő délkelet-alföldi 
evangélikus papírók közé tartozik, akiknek örökbecsű 
tevékenysége nélkül nagyon keveset tudnánk az itt élő 
szlovákok és evangélikusok népi kultúrájának korábbi 
állapotáról. A szarvasi Tessedik Sámuel és Zsilinszky 
Mihály, a csanádalberti Czinkotszky Márton, a mező- 
berényi Skolka András és Jeszenszky Károly, a békés
csabai Haan Lajos, a tótkomlósi Horváth Sámuel és 
Gajdács Pál örököse, utóda, és elődje a békéscsabai 
Dedinszky Gyulának, a tótkomlósi Koppány Jánosnak.

Nem a népi tradíció díszes nagy virágait gyűjtötte, 
hanem a félénken elbújó kicsi mezei virágokat. A nép
rajzi gyűjtés és kutatás szerény, de nélkülözhetetlen 
aprómunkása volt ő. Tudományszervező és néprajzi 
ismeretterjesztő egyaránt. A tótkomlósi, békéscsabai, 
mezőberényi szlovák népművészeti tárgyakból 1931- 
ben elsőként szervezett kiállítást a békéscsabai mú
zeum, melyre „eljött Györffy István pesti múzeumigaz
gató, s meglátva szép virágos padjainkat és székeinket, 
az mondta, hogy egész Magyarországon nincs ilyen 
szép bútor, mint Békéscsabán” -  írta Linder László a 
Cabiansky kalendárban 1932-ben. Saját maga is gyűj
tött, fő kén t Tótkomlóson, fellelkesített fia ta l lányhívei 
pedig hat hónapig szedték össze a tárgyakat a kiállítás
ra. S  ezzel megtererhtette a békéscsabai múzeum máig 
méltán híres népi bútoranyagát.

Értett a nemes közművelődési propagandához is. 
A kiállítás nyitónapján, pünkösdvasárnap 80 népvise
letbe öltözött békéscsabai és tótkomlósi lány előbb az 
ő  m űködési helyére, az erzsébethelyi templomba ment, 
m ajd onnan -fig ye lm et felhívó céllal -  a lányok végig
vonultak a város utcáin, s a színpompás látvány magá
val ragadta a békéscsabaiakat. De a környéken szintén 
elsőként az általa verbuvált érdeklődő felnő tt és fia ta l 

férfiakbó l, nőkből álló csapattal terepbejáró kutatást 
végzett Dobozon. Az erzsébethelyi lányok között szlo
vák hiedelem gyüjtö versenyt hifdetett meg, melyen az 

e g y ik  lánypáros ezer hiedelemmel nyerte meg a ver

senyt. Egy részüket megjelentette az „Adatok Békés
csaba és környékének néprajzához" című füzetében 
(1944), a többinek sajnos nem akadtam a nyomára.

Rendszeresek a néprajzi cikkei a Cabiansky kalen
dárban. Csak néhányuk címét említjük: Odkedy nosia 
na Cabe cizmy? (M ióta viselnek Csabán csizmát? 
1935.), Nasi starí pastieri (Öreg pásztoraink, 1935). 
Kosba na Cabe ( Csabai aratás, 1936) A z egyház által 
kiadott szlovák nyelvű naptár utolsó évfolyamában a 
népi megszólításról irt Ty alebo vy (Te vagy maga, 
1958.) címmel.

A papi hivatásán túl vallási irodalmi tevékenysége is 
jelentős. Több éven át szerkesztője volt a magyar és 
szlovák nyelvű Evangélikusok Lapja -  Evanjelicky hlás- 
nik -  sajtóorgánumnak, kátémagyarázatát hivatalosan 
használták fe l  oktatásra, s egyházi énekgyűjteménye a 
Korálkönyvecske is nagy elismerést szerzett neki.

Amikor 1979 tavaszán a halála előtti évben felkeres- 
iem a budapesti Árpádföldön a M uzsika utcai otthoná
ban, megbékélt emberrel találkoztam, aki elégedett a 
pályafutásával, de éreztem, bensejében ott bujkál a 
fájdalom, hogy alig nyitnak rá ajtót -  magányos öreg 
lett. A kkor adta át a Horár a cizmár (Erdész és csiz
madia, 1929) című szlovák vallásos elbeszélését, az 
Erdei árvácska című magyarul írt vallásos színművét 
(1930.) -  melyre ekkor is büszke volt, s megemlíti a 
memoárjában i s -  s a terepkutatást számba vevő „Do
boz és környékének pásztorművészete” című könyvecs
kéjét (1940.) Kaptam néhány számot a Körösvidék 
című békéscsabai napilapból is. Megsárgult oldalain 
olvashattam a „Csaba a települések idején”, valamint 
„A csabai szűcsök legelső céhmestere” című cikkeit 
(1935.), továbbá az egyik újkígyósi hiedelemmondát 
tartalmazó írását „Az apáti kincses pince" címmel 
(1934.), ill. Békés város krónikásáról, Somlyai Gábor
ról írt szép ismertetőjét. Ezek a cikkei szerteágazó 
érdeklődését tükrözik, valamint a szülővárosa, Békés
csaba iránti olthatatlan hevületű lokálpatriotizmusát.

Személyes ajándékként akkor nyújtotta át a kézira
tos önéletrajzát és azidötájt mívesen megfogalmazott, 
alkotópályájára visszatekintő „ars poeticá"-ját, melyet 
az alábbiakban adunk közre.

Többé nem tudtam felkeresni, ez volt az utolsó be
szélgetésünk. 1980. május 13-án eltávozott az élők so
rából. Családja és saját kérésére Pécsett tem ették el 
május 20-án.

Krupa András

L IN D E R  L Á S Z L Ó

Egy 85 éves öreg feljegyzéseiből
Többen kérdezték tőlem, mi indított engem a néprajzi 

gyűjtésre. Egy szóval adtam meg a választ, a szeretet, a 
parasztság iránti szeretet, melyet már gyermekkoromban 
szívtam magamba. Apám paraszt iskolába íratott be. Pa
raszt iskolás fiúk voltak a barátaim, akik „pán Lacikonak” 
neveztek. Elkényeztettek. Nagyrészt parasztszármazásúak 
voltak a tanítóink, feleségeikkel egyetemben. Az összekötő 
kapocs köztem és a gyerekek közt a játék volt. A mai kor 
gyermekét talán érdekelni fogja, milyenek voltak a mi játsza
dozásaink. Játékaink nagyobbrészt nem boltiak voltak, mi 
magunk készítettük el. Elsőnek említem a tavasz hírnökét, 
a sárkányt. Mérnöki pontossággal kellett elkészítenünk, 
mert csak úgy tudtuk röpíteni a magasba. A szomszédék 
szántóföldjén, Tripóéknál kezdtem kipróbálni. Tripó Jankó, 
a játszótárs kezében tartotta a sárkányt, én a sárkány spár
gájának másik végét. Nem kellett futni a sárkánnyal, amint 
elengedte, máris felemelkedett a magasba. Tripó bácsi kér
dezte, ki készitette a sárkányt? Feleltem büszkén: „Én.” 
„Ügyes voltál”, mondta ő.

*

Néprajzi gyűjtéssel 1930-ban kezdtem foglalkozni. Bejáró 
asszonyom megajándékozott egy régi parasztszékkel. Egy
szerű faragott szék, ma is megvan nálam. Egyik legbecsesebb 
székem. Amikor 1960-ban búcsút kellett mondanom gyűjte
ményemnek, megkérdezte tőlem az egyik muzeológus, me
lyik tárgyat kívánom maiamnak megtartani. Meglepetésük
re nem az 1813-ból való díszes karosszéket választottam, 
hanem az én „mamókámnak”, Molnáménak a székét.

*

Egy alkalommal megkérdeztem a helyi bútorkereskedőt, 
Kocihát, hol találhatók régi népi bútorok. Az éppen ott 
tartózkodó Placskó Klári, szarvasi leány adta meg a választ. 
Ha régi értékes parasztbútorokat akarok látni, menjek Tót

komlósra. Tótkomlóson mindjárt az első alkalommal ráta
láltam egy nagyon szép faragott támlájú székre, Makan 
felirattal, hajó i emlékszem, 1868-ból. További kutatásaim 
folyamán is mindenben a szépet kerestem. Ebben talán kü
lönböztem sok néprajzi gyűjtőtől.

Ettől kezdve Tótkomlós lett a második hazám. Ezenkivül 
kedvenc kirándulási helyem volt Békés, és különösen Doboz. 
Az ott gyűjtött tányérokra az én bejáró asszonyom tette 
szerintem a legtalálóbb megjegyzést. „Ézek a tányérok akkor 
szépek, ha nem külön-külön, de együtt gyönyörködhetünk 
bennük.” Bizonyos, hogy minden muzeális értékű tárgy ve
szít értékéből, ha kiragadjuk otthonából.

*

A tányéroknál is jobban érdekeltek a dobozi karikások, 
melyekről dolgozatot is írtam. A dobozi pásztorok lettek az 
én nagyon kedves barátaim. Köztük Hégely Mihály és Bé
kési László. Alig volt olyan hét, hogy meg ne látogattam 
volna őket, kerékpáron. Gyűjtőutamon gyakran elkísértek 
fiatal tanítók, egyesületi tagok, ezenkívül láthatatlan kísé
rők, a képzeleti társak, nemegyszer a zene. így például, 
amikor a pusztán tartózkodtam, Borodinnak kelet-ázsiai 
pusztái csengtek a fülembe.

Gerlai tartózkodásom idejéből emlékezetemben van az a 
beszélgetés, melyet Féja Géza folytatott az uradalmi cseléd
asszonyokkal.

*

A muzikalitás nemcsak a hangok, de az érzésvilágba tarto
zik. Ilyen tekintetben rokonaim az érzelmi kultúra kellő 
színvonalán voltak. Elsősorban említem apámat. Együtt tu
dott érezni másokkal örömükben, bánatukban. Nemcsak 
átérezni, de kifejezni is tudta. Nagy kiterjedésű rokonaimnak 
sajátossága, hogy hétköznapi beszédjükben bármikor köny- 
nyeket hullattak. Apám nem volt muzikális, de hangja muzi
kális volt, különösen a szónoklatban, közéleti eseményeink 
elbeszélésében. Ilyen vonatkozásban volt mit örökölni tőlük.

*

Ha most késői öregségemben visszagondolok a régi idők
re, azt kell mondanom, soha nem gondoltam volna, nogy az 
öregség ilyen szép. Olyan az élet, mint az olajfestmény, mely 
távolról szép. Nemcsak a mi életünk, de az egész világ. Ne 
akarjuk a ragyogó csillagokat közelről látni, csak kiábrán
dulást jelent. A láthatatlan világot is az elképzelhetetlen 
messzeség teszi eszménnyé. Szívünk vágya, hogy ez az ország 
hozzánk is eljöjjön.

(Közli: Krupa András)

< i



zvangeiiKus t*iet 1994. ja n u a r  9.

Maradjon veled Isten öröme
Baranka M ária lelkésszé avatása Csorváson

A Viharsarokban is újraéled az egyház. I tt az átlagosnál is nehezebb volt 
a gyülekezetek élete. Fogyásnak indultak, a fia ta lok hiányoztak, de voltak 
hűséges, hitükben megálló, állhatatos evangélikusok, akik  őrizték a hagyo
mányokat, nemcsak az alföldi nagy gyülekezetekben, de a kisebbekben is. 
Orosháza és Békéscsaba közö tt majdnem félúton érkezünk  Csorvásra és 
innen egy mellékútvonalon pár kilométerre G erendásra. M indkét fa lunak  
jelentős evangélikus gyülekezete volt és ma már így is mondhatjuk -  hála 
Istennek van is. Napjaink lelkészhiánya m iatt utóbbi években a ké t gyüle
kezetei egy lelkész pásztorolja. Baranka G yörgyöt tanulmányai elvégzése 
és felavatása után helyezte a püspök e ké t gyülekezetbe szolgálatra. Felesé
ge is a Teológiai Akadémián végzett és eddig m int lelkészi munkatárs 
szolgált férje  mellett. M ost kérte az egyházkerület püspökétől, hogy lel
késszé avassa.

ige, hozzon öröm öt. Isten öröme 
áldja meg szolgálatodat!

A  lelkészek áldásm ondása és 
Coníirm a-éneke u tán  a békéscsa
bai ifjúság énekkara Bakay Péter 
vezetésével énekével erősítette a 
szolgálatba indulót.

A  szertartás u tán  a két gyüleke
zet tagjainak szeretete vette körül 
a lelkészházaspárt és ez a szeretet 
sugárzott meleget ezen a délutá
non az együtt örvendezők közé.

tszm.

jJ&J fej
{

A korán  jö tt novemberi tél egyik 
barátságtalanul hideg vasárnapján 
a csorvási tem plom ban az egyház
megye lelkészeinek részvétele mel
lett és a tem plom ot szépen m egtöl
tő  gyülekezet előtt folyt le a lel
készavatás szertartása, melyet 
dr. Harmati Béla püspök, dr. Cser
háti Sándor professzor és Táborsz- 
k y  László  végzett.

Baranka M ária eddig végzett 
szolgálatával is jó  bizonyságot tett 
Jézus szeretetéről és különösen a 
gyermekek és fiatalok között vég
zett missziói m unkát. A  püspök 
ádvent első hetének igéjét válasz
to tta . Zak 9,9 versét személyes 
ajándékként ad ta  át. Isten üdvter
vébe látunk bele, az egész világot 
átfogó és életu tunkat is átölelő 
üdvtervének, részesei vagyunk-1

M aradjon veled Isten öröme, hogy 
üdvösségünk van és ez az öröm  
sokszorozódjék meg, am ikor gyer
mekekkel vagy együtt és im ádko
zol velük.

Ez az ige azt is elm ondja, 
hogy Ő jö n  hozzánk, K irályod 
érkezik. Ü zen prófétáin  keresz
tül, üzen kőbe vésve, pergam en
re írva és m a is szolgái által. 
E világ ura i jönnek , m ennek. Jé
zus uralm a, királysága, hatalm a 
m a is itt van. Ő t ha lá lra  keres
ték, keresztre is feszítették, még
is diadalm as lett. Egyházüldözés 
korszaka u tán  is meglátszik ez: a 
történelem  U ra  d iadalm as!

Egyik kontinens sem Isten o r
szága, de m indenütt jelen lehet. 
Ennek ügyében szolgálsz ezután. 
Bármilyen nyelven is szólal meg az

Hírek Erdélyből
Lapunk olvasói között Pósfay 

György Genfben élő nyugalmazott 
evangélikus lelkész neve nem ismeret
len. Miután 1993 februárjában a bu
dapesti Evangélikus Teológiai Akadé
mián két előadássorozatot tartott, 
amelyek közül az egyiknek az össze
foglalását lapunk nyáreleji számaiban 
folytatólagosan közöltük, 1993 no
vemberében a kolozsvári Egyesült 
Protestáns Egyetemi fokú Teológiai 
Intézetben tartott előadásokat mind 
az ott tanuló evangélikus hallgatók
nak, mind pedig egy olyan felsőbb 
évfolyamnak, amelynek hallgatósága 
mind evangélikus, mind református és 
unitárius diákokat, valamint érdeklő
dőket is magában foglalt. A hétvége
ken igehirdetéssel és vetítettképes elő
adással szolgált a kolozsvári, maros- 
vásárhelyi és két barcasági magyar 
evangélikus gyülekezetben, valamint 
részt vett az Erdély fővárosába össze
hívott országos lelkészgyűlésnek, to
vábbá az egyház országos közgyűlésé
nek a megnyitásán. Ugyancsak meg
jelent azon a kolozsvári ünnepi isten
tiszteleten, amelyen volt diáktársát, 
Molnár János marosvásárhelyi lel
készt 50 éves lelkészi szolgálata jubi
leumán köszöntötte.

Bemutatkozó az 
Unitárius Egyházban

A Magyar Ökumenkius Szeretet
szolgálat december 4-én az Unitárius 
Egyház budapesti székházában gyüle
kezeti est keretében bemutatkozót tar
tott. Lehel László a szeretetszolgálat 

^igazgatója beszámolt a szervezet mun
kájáról. Ismertette azt a három terüle
tet, amelyen a Szeretetszolgálat tevé
kenykedik. Szólt a menekültügyről, 
emlitést téve a menekülteket befogadó 
nagyharsányi és erőspusztai közpon
tokról, a Szeretetszolgálat idegenjogi és 
Szociális Központjáról, továbbá a 
nemzetközi segélyprogramokról.

A Magyar ökumenikus Szeretet
szolgálat igazgatója külön beszámolt a 
folyamatban levő vajdasági segélyak
cióról, amelynek rendkívül kedvező fo
gadtatása van a magyar lakosság köré
ben. A Szeretetszolgálat munkájával a 
gyülekezeti tagok alkalmi fényképtab
ló révén is megismerkedhettek.

Az Unitárius Egyház, amely a Ma
gyar ökumenikus Szeretetszolgálat 
egyik alapítója, további támogatásáról 
biztosította a Szeretszolgálatot huma
nitárius tevékenységében.

kb.

Vendégház a
Néhány év ó ta, a m enekültára

dato t tapasztalva, sok intézmény 
és magánszemély vesz részt az Er
délyből és m áshonnan érkező m a
gyarok megsegítésében. Bár a poli
tikai menekültek száma elapadt, 
de egyéb okokból, pl. gyógykeze
lésre azóta is sokan utaznak ide. 
Mélyen hum ánus az a gondolat, 
hogy segíteni kell abban, hogy 
ezek a betegek és hozzátartozóik 
ne legyenek kénytelenek egziszten
ciájukat és o tthonukat végleg o tt
hagyni, hanem a szükséges időt 
biztonságos körülmények között 
tölthessék el itt.

-  M ég a menekültügy kezdetén 
gondolkodtam azon, hogy jó  lenne 
megelőző segítséget nyújtani: ne 
szakadjanak szét a családok, ne 
kelljen menekülnie, kiszolgáltatott 
helyzetbe kerülnie annak, aki vala
mi eseti probléma m iatt jön  ide. Sok  
szülő például takarítást vállalt a 
kórházban, ahová bekönyörögte a 
beteg gyermekét, hogy mellette m a
radhasson. 1990-ben épült ez a f a 
ház, amely otthont ad ezeknek a

patakparton
rászorulóknak. Kórházból kijövet 
,a fe lnő tt betegek járóbetegrende
lésre, kezelésre járhatnak innen, a 
szülő szállást kaphat, amíg gyerme
két kíséri -  m utatta  be Bolla Árpád 
espereslelkész az evangélikus egy
ház vendégházát, amelyik a Szilas- 
patak  partján áll.

Átmeneti szállás persze van má
sutt is, de ez valami más, ilyen for
m ában szinte egyedülálló. Három 
szoba, társalgó, konyha, két fürdő
szoba van a modem, barátságos, 
hívogatóan otthonos faházban. 
G ondnoka nincs az épületnek: az 
esperes és felesége maga gondosko
dik minden szükségesről, kulcsról, 
takarításról, még a W C-papírról is.

-  Ez a m i szeretetszolgálatunk -  
hárítja ,e l csodálkozó kérdésemet 
Bolla Árpád. Lapozgatom a ven
dégkönyvet: számtalan magyar, 
rom án, orosz, német, ukrán, szlo
vák nyelven írt hálás bejegyzés ta
núskodik arról, hogy szinte a gyó
gyulást is meggyorsította a szere
tetteljes légkör, a gondoskodás, a 
baráti segítség.

-  Hogyan tudják kiszűrni, hogy 
tényleg a rászorulók jöjjenek el 
ide?

-  A magyar egészségügy sokat 
vesztett azon, hogy sok olyan beteg 
is tódult a magyar kórházakba, 
akiknek a gyógykezelése kint is 
megoldható lett volna. Ezért a ró
mai katolikus egyházzal egyeztetve, 
a kórházak „Caritas" állomásokat 
állítottak fe l  a határon kívül több 
helyen, pl. Erdély-szerte. Itt orvo
sok vizsgálják meg a jelentkezőt, s 
annak adnak beutalót, akin csak itt 
tudnak segíteni. Ezután lelkészi 
ajánlólevéllel fordul hozzám, hogy 
tudom-e fogadni. A gyógykezelések 
nagy részét a Segítő Jobb Alapít
vány fizeti, de előfordult olyan is, 
hogy német, vagy holland keresz
tény közösség segített. így ju to tt el 
a Pető Intézetbe egy ukrán kislány 
az édesanyjával, aki három hónapot 
töltött itt. Nemzetiségre, vallásra 
való tekintet nélkül szállást adunk 
itt a rászorulóknak -  jelentette ki 
Bolla esperes úr.

Cs. Kiss Éva 
(Megjelent az újpalotai társadal

mi újság, a Toronyhír novemberi 
számában.)

Csökkent Németországban az egyházból való kilépések száma
Az EPD  (Evangéliumi Sajtoszolgalat) 1993 október 

27-i száma a német protestánsok között im m ár har
m adszor végzett véleménykutatás eredményeiről szá
m ol be. N ém etország nyugati részében 1585, a keleti 
országrészben 370 evangélikus egyháztagot, és 295, 
illetve 559 felekezetenkívülit kérdeztek meg az egy
házhoz való viszonyáról: Fenntartja-e egyháztagsá
gát, és ha igen m iért: m ert megkeresztelték? M ert a 
szülei is egyháztagok voltak? M ert illendő és szokás? 
M ert nem akar lem ondani esketésnél, temetésnél az 
egyház szolgálatáról? És milyen az egyházhoz való 
viszonya? 40% többé-kevésbé szorosan kapcsolódik, 
26%-a a megkérdezetteknek éppen csak hogy még 
nem lépett ki, és 35% az, aki valamennyire az egyház
hoz tartozónak tekinti magát.

Érdekes, hogy az arányok nagyjából azonosak az 
ország nyugati és keleti részében, számottevő eltérés 
csak az ifjúság körében m utatkozik : míg a keletnémet 
fiatalok fele ragaszkodik az egyházhoz, a nyugatné
met fiatalok közül legfeljebb minden ötödik fiatal 
veszi igénybe az egyház szolgálatait.

Bár az 1982-ben -  legutóbb -  végzett egyházi közvé
leménykutatás eredményeihez képest a mostani kör
kérdés kevésbé negatív képet m utat, korántsem meg
nyugtató, hogy a német protestánsok 6%-a (ez másfél- 
millió egyháztagot jelent!) még mindig a kilépésre gon
dol, és az egyházhoz ragaszkodók sem gyakorolják 
tudatosan az istentiszteleteken való részvételt, a biblia- 
olvasást és a gyülekezet életében való részvételt.

Az egyháznak tagjai irányában sokkal szívesebb, 
barátságosabb m agatartást kell tanúsítania -  vonja le 
a beszámoló a következtetést - ,  ha nem akar tagság 
nélkül m aradni.

ÜJ NÉMET EVANGÉLIKUS ÉNEKESKÖNYV 1994-BEN

A  német evangélikus egyház 1950-ben kiadott né
m et énekeskönyvét előreláthatólag a következő évben 
kicserélik. Bár jó  énekeskönyv volt az is, de általában 
40-50 év u tán  esedékes az énekeskönyvek felújítása. 
Az elgondolás m ost is az, am it m ár az 1950-es kiadás
nál is alkalm aztak: van egy gondosan összeállított 
törzsanyag, amihez az egyes tartom ányi egyházak 
toldalékot állítanak össze a helyileg kedvelt, de a 
törzsanyagba be nem került énekekből. Ahogy az 
1950-es kiadást is átvette az osztrák evangélikus egy
ház is saját toldalékkal, m ost is ez a terv. A két hesseni 
tartom ányi egyház (Hessen-Nassau és Kurhessen- 
W aldeck) m ár kiadta tervezetét ehhez a pótláshoz 
550-665. énekszámokkal. Az énekanyag zöme az

utóbbi néhány évtized enekterméséből válogatott 
anyag. Számunkra nagyon örvendetes, hogy Kodály 
Zoltán dallam a is benne van Túrmezei Erzsébet éne
kének (Megy a pásztor...) átköltésével. így a gyer
mekénekből felnőtt gyülekezeti ének lett. Vannak 
benne spirituálék, kánonok, két, sőt három  nyelven 
közölt énekek (közte koreai, kameruni, szuahéli, dél
indiai, zulu nyelven is) és egy csak angol szövegű is. 
Hogy a végleges hesseni toldalékban mi m arad meg, 
még bizonytalan. Mindenesetre az egész német nyelv- 
terület (beleértve az osztrákot és svájcit is) új énekes
könyvét érdeklődéssel várjuk. Az persze nem valósít
ható  meg, hogy az egyes tartom ányi egyházak külön 
toldalékaból összesítés készüljön, bár nyilván nagyon 
érdekes lenne! Kiss János

KÉPEK A SZEKSZÁRDI ORGONAVERSENYRŐL

Varga Petra átveszi az első díjat dr. Say Istvántól, a Tolna 
megyei Önkormányzat osztályvezetőjétől.

-A verseny 3. helyezettje: Jaroslaw Wroblenszki (Varsó)

jy o m o ly  vállalkozásba fo g o tt a 
J \ .  római Katolikus Szemle, 
amikor összegyűjtötték a fo lyó 
irat oldalain az elmúlt több évti-

Félbemaradt reformkor .
A Katolikus Szemlében megjelent tanulmányok gyűjteménye (Róma 1990)

amelyben a munkavállalók  
m indenkor döntően beleszól
hatnak az őke t érintő kérdé
sekbe. M indezeket támogatan
dó célul tűzték  k i  az öntevé

kenység szellem ének és a m unkáskultúrának fe j-
zed során megjelentetett és a 30- 
as évekkel foglalkozó tényfeltáró és elemző tanulmá
nyokat. A szerkesztők véleménye szerint ugyanis M a 
gyarországon a ké t világháború közö tt úgy „deréktá
jon" egy keresztény humanizmus körvonalai kezd tek  
kibontakozni. Vagyis azt a célt tűzték m aguk elé, hogy 
feltérképezzék a „demokratikus és a keresztény humá
num szellemétől ihletett magyar társadalmi mozgalmak 
széles körét".

A zért is tartották ezt kötelességüknek, m ert a kom 
munista diktatúra idején ezeket fe loszla tták, vezetőiket 
meghurcolták és „kitaszigálták" az országból, és rá
adásul még agyon is hallgatták az elmúlt negyven év 
során.

Érdeme a kötetnek, hogy az emigrációba kényszeri- 
tett és még a 70-es években életben lévő szervezők és 
vezetők maguk a szerzők.

A bevezető sorokban a szerkesztőbizottság mentege
tőzik, hogy lényeges reformmozgalmak és politikai 
erők ismertetése maradt k i  (pl. a népi írók, vagy az 
összes protestáns eredetűnek nevezhető mozgalom is, és 
szinte minden az egyházaktól független kezdeménye
zés), másrészt sajnálkoznak am iatt is, hogy néhol a 
forrásanyag hiányosnak bizonyult, így a megszületett 
tanulmányok itt-o tt pontatlanságot hordoznak.

De mégis útjára bocsátotta a szerkesztőbizottság e 
tanulmánykötetet, em léket kívántak állítani „azoknak 
a közéleti személyiségeknek, ak ik  nehéz történelmi 
időkben ( idegen megszállás, kem ény társadalmi és po
litikai elfogultsággal és ellenállással szemben is) vál
lalták az emberibb jö vő  és a magyar nép szolgála
tát".

A kötetben tárgyalt katolikus mozgalmak és szemé
lyiségek esetleg még idősebb evangélikusok számára 
sem mind ismertek. De mindemellett -  tudniillik, hogy 
kizárólag katolikus mozgalmakról és katolikus társa
dalmi reformerekről van szó -  izgalmas és fő leg  infor
matív olvasmány ez a kötet. M egtudhatjuk belőle, kü 
lönösen is az ifjabb korosztályok, hogy M agyarorszá
gon a ké t világháború közö tti időszakban valóban sok  
minden történt, ami európai értékekkel mérve is szá
mottevő volt.

A  kö te t tartalmaz írásokat a társadalmi m ozgalmak

ról, a kereszténydemokrácia útkereséséről, a szegény- 
politikáról, és e három terjedelmesebb témakörön kívül 
vannak még értékelő tanulmányok a kisgazdapárt tör
ténelmi jelentőségéről és az 1956-os forradalomról is.

A  tanulmánykötet legvégén van egy Európa sors
problémáival foglalkozó írás R e z s o h á z y  R u d o l f  
tollából, ak i a Belga Egyetemen a politikai tudomá
nyok és szociológia tanára, és a Libre Belgique vezér
cikkírója.

További néhány jelentősebb szerzőnek a nevét meg
említeném. B a r a n k o v i c s  I s t v á n  a volt D emok
rata Néppárt fő titkára , volt országgyűlési képviselő, 
B é k é s  G é l l é r t  O SB, a római S zt. Anzelm  Egye
temen tanít, többek közö tt ökum enikát, a Katolikus 
Szemle főszerkesztője, F a r k a s  G y ö r g y  a K Á 
L Ó T  egyik alapítója, F r e y  A n d r á s  külügyi szak
értő, K o v á c s  K .  Z o l t á n  agrármérnök a D emok
rata Néppárt volt országgyűlési képviselője, a Szabad 
Európa Rádió Z o l t á n  K á r o l y  nevű szerkesztője, 
V a r g a  J ó z s e f  jogász, recski fogo ly , több demok
ratikus ifjúsági mozgalom vezetője, a bécsi Európa Ház 
volt igazgatója. V i d a  I s t v á n  jogász, szociálpoliti
kus, a M agyar Dolgozók Országos Hivatásszervezete 
volt fő titkára , tudományos kutató, valamint V ö r ö s  
V i n c e  a M agyar Parasztszövetség egyik alapítója 
és volt fő titkára  (és az 1988-ban újraindult mindkét 
szervezet akkori elnöke).

Több mozgalomról tudhatunk meg alapinformáció
kat. M ost terjedelmi okok m iatt csupán kettöt-hárm at 
említek meg. Idősebb olvasóink előtt bizonyára ismerős 
nevek a K Á L Ó T  ( Katolikus Agrárifjúsági Legényegy
letek Országos Testületé), a K A L Á S Z  (Katolikus 
Leánykörök Szövetsége), vagy a Hivatásszervezet 
( H S Z ) .

A z  em lítettek közü l ke ttőrő l néhány mondatot. 
Kezdem a kevésbé ismerttel, a H Sz-szel. Fontosabb 
célkitűzései közé tartozott olyan gazdasági rend
szert kiharcolni, amelyben a m unkavállalók és csa
ládjaik emberhez méltóan élhetnek. A  dolgozók és 
hozzátartozóik életét és egészségét a társadalombiz
tosítással is szolgálni szerették volna, olyan szociá
lis és érdekvédelm i berendezkedésért küzd ö ttek ,

leszteset.
A  könyvben említettek közül talán a K Á L Ó T  a legje

lentősebb. 1935-ben indul útjára a Jézus Társaság egyik 
szegedi pajtájából, és fénykorában legalább 3000 helyi 
szervezetet és kereken félmillió tagot számlált. Kerkai 
Jenő SJ. volt az alapító. A  K Á L Ó T  1943-ban 20 bentla
kásos népfőiskolán képezte a parasztifjúság legtehetsé
gesebb tagjait, s indították el őket az öntudatosodás 
útján. Több parasztpolitikust is adott az országos ható
körű pártoknak. Kezdetben jórészt a sajátos paraszt
mozgalmi célokra képezték a tehetséges fiatalokat.

M ég szeretnék néhány szót mondani a szegénypoliti
káról. Említésre érdemes, hogy abban a korszakban  
született meg néhány jelentősnek mondható szociálpoli
tikai törvény. A z is említésre méltó, hogy a könyvben 
em lített mozgalmak, pártok és vezető személyiségek 
legtöbbike nem volt minden szociális érzék nélkül. Saj
nos csak találgatni tudjuk, ha a háború és a kommunis
ták törvénytelen hatalomátvétele nem történik meg, mi 
minden alakult volna másként.

Valóban vannak hiányosságai a kötetnek, még kato
likus relációban is.

Csak sajnálni tudjuk, hogy az ugyancsak jelentős és 
a témához illeszthető protestáns mozgalmakról, kezde
ményezésekről és közéleti személyiségekről nem törté
nik érdemi említés.

A  szerkesztők a bevezetőben tesznek rá utalást, hogy 
a protestáns oldal bemutatása azért maradt el, mert a 
fö lkértek  nem vállalták. (Az t  hiszem, meg kellene kér
dezni minderről a protestáns oldalt is.)

Mindenesetre fon tos lenne egy a protestáns társadal
m i mozgalmakat (akár egyházakhoz kötődő, akár fü g 
getlen) bemutató tanulmánykötetet megjelentetni a ké t 
világháború közö tti korszakról.

Véleményem szerint is a ké t világháború közö tti ma
gyar közéletben a keresztény (protestáns és katolikus) 
mozgalmak virágzása valóban figyelemre méltó, az a 
feladatvállalásuk pedig, ahogy bekapcsolódtak a ma
gyar társadalom európai szintre való felhozatalába, 
példaértékű.

Bárdossy György

Találkozások
Tatára hívott az Evangéliks Elet pársoros értesítése: a KIÉ 

3 napos BÁBSZEMINARIUMOT rendez.
Otven éve a pedagógiai módszerem, pszichológiai segédesz

közöm a báb -  de láttam a Lélek erejének ihletésével mozduló 
bábokkal a tiszta Igét hirdetni Jób történetének eljátszásával, 
mély élményt nyújtott.

Ezért csatlakoztam a téli estén a vidám fiatalok csapatához, 
ha 1942-ben lettem KIE-tag, szeniorként is közöttük a he
lyem! Gyülekezéskor a terem falitábláján két kérdés fogadott: 
MIÉRT? és HOG YAN? -  az érkezésünk célját, a távozásunk 
eredményét lehetett — név nélkül is! -  felírni rá. A miért-re 
könnyű volt a válasz, hiszen segédanyaggal, tapasztalattal, 
nyitott szívvel készültem, írhattam:

„TANULNI, TANÍTANI, TÖLTEKEZNT’
Azután, a háromnapos együttlét során a helybeliek családi

as összefogását látva, a szállásadó család testvéri szeretetét 
tapasztalva és az „Irgalmas samaritánus" történetének zenei 
aláfestéssel való feldolgozását tanulva megérlelődött bennünk 
a válasz a „hogyan?"-ra is.

Távozhattunk a „TALÁLKOZÁSOK" élményével. Mert 
az ismeretekben csupa egyivású testvérre találtunk, a régi 
ismerősben megtapasztalhattuk, hogy ugyanaz a „dinamó" 
hajtja. Püspököt, tanárt és diákot ugyanaz a samaritánusi 
szeretet hozott össze, és visz tovább, amely nem embertől van. 
Isten ajándéka ez, minden hívőnek üdvösségére.

Hesp Edéné ny. óvónő

MERNYE
„Ne félj, te kicsiny nyáj!”
így hangzott a biztatás Smidéliusz Zoltán esperes igehirde

tésében azon az estén -  1993. október 19-én, amikor a MER- 
NYÉN élő -  eddig Ecseny szórványaként gondozott -  evan
gélikusok a község kultúrházába gyülekezve LEÁNYGYÜ
LEKEZETTÉ (filiává) szerveződtek.

Az utóbbi két évtizedben -  elsősorban Ecsenyből a nagykö
zségbe -  Memyére költözöttek lélek száma eléri a kilencvenet, 
életkoruk átlagos száma azonban még a harmincat sem! A né
met ajkúik leszármazottjaiból álló leánygyülekezetet először 
a község polgármestere -  Horváth István -  köszöntötte.

Szerveződésünket -  a hit motivációja mellett -  indokolta 
Így istentiszteleti célokra kialakítandó helyiség terveinek 
előkészítése.

Tisztségviselőinek -  Pracser Jánosné gondnok pénztáros, 
Ellenberger Fülöp, Gamos Ernőné, Máj Péter, Pintér Jánosné 
és Varga Viktor presbiterek -  beiktatása alkalmával, novem
ber 14-én, az anyagyülekezet lelkésze hirdette: „Akinek van, 
adatik és bővelkedni fog../’ (Mt 25,29)

Mónus László
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Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Rm I 8.14

VASÁRNAP Hallelujah, mert uralkodik az Úr, a mi 
I Istenünk a mindenható! Örüljünk és ujjongjunk és dí- 
I csőitsük őt. Jel 19,6 (Zsolt 150,6a; Mt 3,13-17; Rm 
I 12,1- 8 ; Zsolt 96) Isten uralkodik azon az emberen, aki 
I elismeri uralmát és szolgál neki. Isten uralkodik azon

Iaz emberen, aki nem ismeri el uralmát, vagy nem tud 
róla. Isten uralkodik azon az emberen, aki maga fölött 
I nem ismer el semmiféle urat. Iszonyatos lenne, ha egy 
I napon Isten lemondana az ember feletti uralmáról és 

I átadná azt a Sátánnak, vagy az embernek. Könyörülj 
I rajtunk, és te maradj a mi Űrünk!

HÉTFŐ Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése 
I szerint valóságos igazságban és szentségben teremte- 
I tett. Ef 4,24 (Ez 11,19; Józs 3,5-11; Jn2,13-22) Senki 
I  nem szaladgál -  miután felébredt -  napközben is utcán,
I munkahelyen, pizsamában, hálóingben. Aki felébredt,
I megtért nappali ruhát vesz föl. Ez a nappali ruha: a 
I Krisztus, nem ódivatú, nem elkopott, a te méretedre 
■ készült, nem kényelmetlen, megfordulnak utána az em- 
I berek. Ebben a ruhában álmodott meg, tervezett meg 
I téged is az Isten.
I KEDD Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igaz- 
I ságra, mert ők megelégíttetnek. Mt 5,6 (Zsolt 12,26;
I Mk 1,1-8; Jn 2,23-25) A testi éhséget és szomjúságot 
I viszonylag egyszerű kielégíteni. Aki viszont az igazság- 
I ra szomjazik, nem biztos, hogy sokszor enyhítheti 
I szomjúságát életében. Ha valaki emberektől váija az 
I igazságot, előbb-utóbb keserűen kell hogy csalódjon.
I  Könnyen kiábrándulttá válhat az ember és lemond az 
I igazság kereséséről. Mi az igazság? -  legyint cinikusan 
I Pilátus, pedig néhány méterre áll tőle az, aki az út, aki 
I az igazság, aki az élet.
■ SZERDA Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon.

Zsolt 141,4 (2Thessz 3,5; Rm 4,14-17; Jn 3,1-13) Aki 
I ezt imádkozza, jól ismeri saját magát, tudja, hogy a 
I kísértés pillanatok alatt fészket rak. De tudja azt is,
I hogy Istennek van hatalma ahhoz, hogy megváltoztas-
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NAPRA
sa ezt az elhajlást. Aki ezt a kérést imádkozza, az tudja, 
hogy a kísértés legyőzése nem saját erőből van. Saját 
hajamnál fogva nem húzhatom ki magam a mocsár
ból. Ha nem akarok belefulladni, kénytelen vagyok 
elfogadni a benyújtott kötelet, a mentő kezet, amely 
Jézusé.

A VASÁRNAP IGÉJE
HÍJJÁVAL VAGYUNK AZ IGAZSÁGNAK
Jn 7,14-18

Történetesen...
Lukács 10,31

Az élet tele van olyan esemé
nyekkel, amelyekre gyakran rá
mondjuk hogy „véletlenül” adó
dott.

A diák nem készül -  és szerez egy 
rossz jegyet, mert a tanár „történe
tesen” épp akkor szólítja felelni. -  
Otthon hagyod a bérletet a reggeli 
rohanásban és épp akkor jön a met
rón az ellenőr. Ilyen ecetben a „vé
letlen” emlegetese sokszor tartal
maz egy kis mentegetőzést is.

Ha valami váratlan jó, vagy ne
talán rossz dolog ér bennünket, 
hamar rámondjuk, hogy ez „vélet
len” .

De tudod-e már, hogy Isten vilá
gában nincsenek „véletlenek". Az 
sem volt véletlen, hogy alapigénk 
szerint a kifosztott megsebesített 
ember mellé váratlanul ért oda a 
három em ber: a pap, majd a lévita, 
majd a samaritánus. Az első kettő 
„sietett”. Talán bosszankodott is:

-  Kellett nekem pont most erre 
jönni?! M it tegyek? Szoktál-e visz- 
szafelé nézni? És észrevetted-e 
már, hogy emberekkel, esemé

nyekkel nem véletlenül találkozol. 
Isten világában nincsenek véletle
nek!

Hogy milyen családba születtél 
-  hogy fiúnak, vagy lánynak -  szép 
külsővel, vagy jelentéktelennel -  
hogy milyen anyagi körülmények 
közé - ,  hogy egészségesnek vagy 
betegnek... mindez nem véletlen. 
Hogy milyen emberekkel „hozott 
össze az élet” iskolában, lakóhe
lyen, munkahelyen... minderre ,ne 
mond azt, hogy „történetesen”.

Az első kérdés: van-e m ár sze
med, megújult látásod arra, hogy 
meglásd a sok jót, amit Isten neked 
embereken át adott? Van, aki életé
re visszatekintve, fel tudja sorolni 
„Isten embereit”, akik úgy jelentek 
meg életében mint pl. Illésnek a 
hollók, amikor húst hoztak neki a 
pusztába.

„Isten emberei” -  talán maga e 
szó is furcsa neked, pedig akik ál
tal valami jó t kaptál, azok mind 
Isten emberei voltak, mint az „ir
galmas samaritánus” a kifosztott 
ember számára.

Sok vitánk van az igazság dolgá
ban Istennel. Válasz nélkül m aradt 
imádságaink m iatt, be nem telje
sült vágyaink m iatt, keresztül hú
zott szándékaink m iatt. H a beteg

sötétségből, minden percet szenvedésnek érez, amit még I r?PP^n t össze, pedig mi az iga- 
sötétséehen kell töltenie. Lehet ez a sötétsée a köriilöt- I ju talm aként való áldást var

juk , ha fogyo erőnket az utolso 
földi elválás fájdalma emészti. R it
kán adunk igazat Istennek. M iért
jeink vég nélkül ostromolják. M in
den miértben benne van, hogy mi 
m ásként gondoltuk. Nem egyezik 
akaratunk  a végrehajtó szándék
kal. Ráadásul nem ismerjük az 
okokat sem. Vég nélküli vitákba 
bocsátkozunk igazunk megvédésé
re Istennel szemben. De azt ki
m ondani: Igen, Atyám, s ebben az 
igenben vallani, hogy nem lehet 
rossz semmi am it tőle fogadha
tunk el. ő  az egyetlen, aki tiszta, 
önzetlen, jó  szándékkal viseltetik 
irántunk. De más az Ő igazsága, 
szándékait sem emberi m egfonto
lások mozgatják.

Nincs előtte semmi lehetetlen, 
de am ikor bezáródott lehetőségek 
ajtaja előtt kell erre válaszolnunk: 
hiszed-e?, akkor vitatkozunk. 
M ert más a mi igazságunk m int 
Istené. Nehezen növünk fel oda, 
hogy jónak tartsuk akaratát, hogy 
minden ember megismerje az igaz
ságot, és elfogadjuk m agunk is.

A magunk jónak  vélt igazságát 
másokéval összemérni nehezen 
tudjuk. Hogy másoké teljesebb és 
meggyőzőbb igazság lehet -  ez ke
vesek alázatával fér össze. Mennyi 
személyes, családi, nemzeti tragé
dia az általunk képviselt igazság
hoz való rugalm atlan, merev ra
gaszkodásból adódik. Ü tközünk 
és törünk inkább, minthogy a m á
siknál lévő igazságdarabkát meg
vizsgálnánk és igenelnénk. N e
künk van mindig igazunk embe
rekkel és Istennel szemben is. Is
tent tartjuk igazságtalannak siker
telenségeink, veszteségeink m iatt.

Pedig nincs ember, aki b irtokol
ná az igazságot, a teljeset, hiány 
nélkülit. N álunk csak morzsái van
nak. Bölcs dolog felismerni,.hogy 
rész szerint van bennünk az isme
ret. Nem érdemes ezért a  részért 
törésre vinni a dolgot emberekkel, 
főleg nem Istennel.

Az is a mi igazságunk gyatrasá-

CSÜTÖRTÖK Lelkem várja az URat, jobban mint az 
örök reggelt, mint az örök reggelt. Zsolt 130,6 (2Pt 
3,14; Mt 4,12—17; Jn 3,14-21) Akinek elege van a

sötétségben kell töltenie. Lehet ez a sötétség a körülöt 
ted élő emberekben éppúgy, mint benned. A hitetlen
ség, önzés, értetlenség, ostobaság áthatolhatatlan sötét
ségében csak egyetlen remény marad: a hajnal, az Úr 
közeledése. A sötétségnél nincs sötétebb, a halottnál 
nincs halottabb az Úrra várónál nincs várakozóbb.

PÉNTEK Mennyire szereti népét! 5Móz 33,3 (Jn 
16,16-27; lK or 1,26-31; Jn3,22-30) Az a szülő, aki 
szereti a gyermekét, menthetetlenül elfogult. Mindig 
megtalálja a mentő körülményeket. A tékozló fiút apja 
teljesen érthetetlenül, minden megkülönböztetés nélkül 
visszafogadja. Igazságtalan vagy! -  szól a másik fiú, és 
valóban ez nem igazságosság, hanem több annál: szere
tet. Péter kardrántása igazságos, de Jézus leinti, mert 
az igazságosságnál több következik: a szeretet, a Gol
gota.

SZOMBAT Ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert 
veteményeket saijaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az 
én uram, az ÚR is, és öröméneket minden nép hallatá
ra. Ézs 61,11 (2Kor 9,10; Lk 10,21-24; Jn 3,31-36) 
A föld lényege, hogy terem, a növény lényege, hogy 
növekedik, termést hoz, a kakas lényege, hogy kukoré
kol, az óra lényege, hogy időt jelez, a törölköző lényege, 
hogy töröl, a só lényege, hogy ízt ad. A lényeg mindig 
megmutatkozik. Az ember lényege a bűn lett. A lényeg 
mindig megmutatkozik. Az Isten lényege az igazságos
ság, lényege a szeretet, lényege a kegyelem Jézusban. 
A lényeg mindig megmutatkozik.

Mekis Ádám

De beszéljünk arról is, hogy 
vannak másféle emberek is. A lak 
számodra -  valljuk meg -  kelle
metlenek, terhet jelentenek, talán 
meg is aláznak. Nos! Tudod-e 
már, hogy ez sem véletlen? M ind
nyájunknak szükségük van ilye
nekre is. Lehet ez egy m unkatárs, 
szomszéd, sőt félj, feleség, hálátlan 
gyermek. Lehet egy gyógyíthatat
lan beteg, akit élete végéig ápolnod 
kell. Talán zúgolódsz, keseregsz 
emiatt, pedig az ige ezen a ponton 
is világosságot tud ad n i.-  .

Az Isten nélkül élő em ber csak 
a sorsot, a szerencsét, a véletlent 
ismeri. De te tudhatod, hogy sem
mi sem véletlen Jézus szerint. 0  azt 
mondta, még a hajszálaid is szá
mon vannak tartva a mennyei 
Atyánál, és az Ő tud ta  nélkül egy 
veréb sem esik le a háztetőről.

Pár éve leléptem a járdáról, nem 
vettem észre, hogy a troli megálló
jánál vagyok, és az éppen oda ka
nyarodik. Ki tudja, mi történt vol
na, ha egy férfikar váratlanul meg 
nem ragad és nem rán t vissza...

-  Véletlen volt?...
Bár tudnánk észrevenni és meg

köszönni mindig ezeket a „véletle
neket”. .. Gáncs Aladár

GARTAI ISTVÁN PLACHY LAJOS
1911-1993 1914-1993

1911. január 8-án született Ko
máromban. 3 éves korában Sopron
ba költöztek. Itt töltötte gyermek
korát és ifjúságát meleg családi lég
körben. Az elemi iskola elvégzése 
után a Soproni Evangélikus L íce
umban folytatta tanulmányait, 
1931-ben érettségizett. A Pécsi Er
zsébet Tudományegyetem Hittudo
mányi Karán, Sopronban készült fel 
a lelkészi szolgálatra. 1935-ben ka
pott lelkészi oklevelet, Kapi Béla 
püspök szentelte fel. Segédlelkész
ként elsősorban idős, beteg lelkész
társait helyettesítette az ország kü
lönböző tájain, így Nagyszokolyon, 
Gecsén, Kardoskúton, Salgótarján
ban és Tatabányán. I t t  ismerkedett 
meg Elek Kamilla óvónővel, akivel 
1942. augusztus 29-én házasságot 
kötött. Boldog házasságából három 
leánya született: Ilona, Kamilla és 
M árta.

1943 novemberében a kisterenye- 
pásztói evangélikus egyházközség 
megválasztotta lelkészének. Boldo
gan költöztek be első és egyetlen 
családi fészkükbe. Háborúban és 
békében szolgált a hatalmas szór
ványterületen. Rossz anyagi körül
mények között élt. A szép nógrádi 
táj dimbes-dombos vidékén sokszor 
napi 30-40 kilométert is kerékpá
rozott, kitéve az időjárás viszon
tagságainak. Szolgálatát mindig 
örömmel, alázattal végezte. 1957- 
ben választották meg az Egyház
megye esperesének, am it 18 éven 
keresztül lelkiismeretesen, legjobb 
tudása szerint lá to tt el. Ez idő 
alatt 19 lelkészt iktatott be híva-

1987-ben megromlott egészségi 
íUapota miatt nyugdíjba vonult.

1989 februárjában elvesztette szere
tett feleségét. Testi ereje ezután to
vább fogyott, szellemi frissessége 
azonban megmaradt.

A községben köztiszteletnek ör
vendett. A település társadalmi és 
kulturális életében aktívan részt- 
vett, szellemi és kulturális felemel
kedését szívügyének tekintette. Se
gítette a fiatalokat tudományos dol
gozatok, pályázatok írásában. 
Nyelvtudását is gyakran igényelték, 
fordított és tolmácsolt ellenszolgál
tatás nélkül. A helyi esti gimná
ziumban is tanított igen eredménye
sen nyelveket. Fél évszázados tevé
kenységéért Bátonyterenye város 
önkormányzati képviselőtestülete 
„Bátonyterenyéért emlékgyűrűvel” 
tüntette ki 1993. augusztus 20-án. 
Megromlott egészségi állapota mi
a tt már nem tudta átvenni szemé
lyesen a kitüntetést. Örömét fokoz
ta a vele együtt örülök szeretetteljes 
köszöntése.

Élete utolsó évében ágyhozkötött 
beteg volt. Türelemmel viselte be
tegségét szeretteinek ápolása mel
lett.

1993. november 20-án hívta ha
za az élet és halál Ura. 1993. no
vember 24-én a kisterenyei teme
tőben kísérték nagy részvét mel
lett utolsó ú tjára szerettei, lelké
szek, volt gyülekezete és távolab
bi gyülekezetek hívei, tisztelői. 
A feltámadás evangéliumát, kéré
sére Kalácska Béla, az egyházme
gye esperese hirdette Ján  3,16 alap
ján több szolgatársával együtt. 
„Úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött F iát adta, hogy aki hisz 
Őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.”

Az év halottai közül most emlé
kezünk meg Plachy Lajos győri lel
kész 1993. júl. 5-én 79 éves korában 
történt elhunytéról. Csendes, sze
rény, melegszívű lelkipásztor volt. 
Szegeden, Budapest Deák téren, 
Soltvadkerten, T atán, végül két év
tizeden át a győri gyülekezet öreg
templomában szolgált. Tábori lel
készi szolgálatára a Deák téri káp- 
lánságból vonult be. Átélte a keleti 
front viszontagságait. Halálos sebet 
kapott testvéröccse műtétjénél sze
mélyesen asszisztált. Évekig volt 
hadifogságban, aminek nyomait 
élete végéig nyögte. A sors keserű 
fintora volt, hogy a hadifogoly kár
pótlásról akkor jö tt értesítés, mikor 
ő már az örök béke birodalmába 
megérkezett.

ga, hogy nem fogadjuk el, csak 
Istennél van az igazság. Ez ingerel
te Jézus hallgatóságát is, hogy más 
rabbik éveken át ültek tanítójuk 
lábánál. Szívták magukba az isme
reteket azzal a vággyal, hogy egy
kor ők is becsült tanítók lehesse
nek, m int mestereik.

Jézus nem tanulta. Nem gör
nyedt a tekercsek fölé. Nem vonult 
el az eszméltető csendbe, hogy ér
jen és növekedjék benne a tudás, 
az ismeret, az igazság. Ő m agában 
hordja, m ert O az Isten igazsága. 
Benne teljesül az A tya akarata. Jé
zusnak is igent kellett m ondania, 
hogy az elveszett em berért Isten 
féltő szeretetből megmozgasson 
eget-földet. Isten akarata  volt a 
betlehemi istálló, a gyermekként 
születés, a kísértés próbája -  ami
vel mi is állandóan küzdünk - ,  a 
kereszt, amelyet csak Jézus vehet a 
vállára értünk.

M int ahogy a Tarziszba tartó  
hajó csak egy m ódon menekülhe
tett meg a viharból. Az életben m a
radáshoz m indent oda kellett adni, 
ami értéknek szám ított és nélkü
lözhetetlen volt az úton. A vihar 
csak akkor ült el, am ikor a hajósok 
Jónást áldozták fel. A  hajón lévők 
élete Jónás életén múlt. Ugyanígy 
áldozta fel Isten értünk Jézus Krisz
tust, hogy életre meneküljünk meg. 
Istennek erre a szándékára Jézus 
válasza ez volt: Igen, Atyám.

M egüresítette m agát értünk, ön
m agát feladva, nem kötelezően 
végrehajtandó feladat volt szám á
ra Isten megmentő akarata. Öröm  
volt benne, m ert tud ta  és értette 
Isten szeretetét irántunk.

Ö röm ét m aradéktalanul szí
vünkbe tölti, hogy ne kényszere
detten, lázadozva, értetlenül mé
ricskéljük Isten igazságát. Teljes 
öröm ünk csak akkor lesz, ha igaza 
adunk Istennek, hogy a bölcsőt 
Betlehemben értünk vetették meg 
és a keresztet is értünk állították 
fel.

Bálintné Varsányi Vilma 

Imádkozzunk!

Igen, Atyám, mert így kedves előtted, 
őröm Vágy bánat ér, akármi gyász, Ke
zed megáld mosolyt, borút vagy köny- 
nyet, S a lelkem békén, csendben rád 
vigyáz. Ámen

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. Január 9.

I. Bécsikapa tér de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. 10. (német) Gémes Pál; de. 11. 
(úrv.) Madocsai Miklós; dü. 6. Bozóky Éva. 
XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván. 
Pesthidegkút, II. Báthory u. 8. de. fél 11. 
Csillaghegy, III. Mátyás kir. út 31. de. 10. 
Donáth László. Óbuda, III. Dévai Bíró M. 
tér de. 10. Bálint László. Újpest, IV. Leib- 
stück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos. V. 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfi Gyuláné; de. 
11. (úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 6. Gerőfi 
Gyuláné. VII. Városligeti fasor 17. de. li .  
(úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Pocsai István
ná. VIII. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza. 
V ili. Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész 
Géza. V m . Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselóvszky Ferenc. VIII. Vajda Péter u. 33. 
de. fél 10. Fabiny Tamás. IX. Thaly Kálmán 
u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál. Kőbánya, X. 
Kápolna a. 14. de. fél 11. Fabiny Tamás. X. 
Kerepesi út 69. de. 8. Szabóné Mátrai Mari
anna. Kelenföld, XI. Bocskai út 10. de. 8. 
(úrv.) Csepregi András; de. 11. (úrv.) Csep- 
regi András; du. 6. Missura Tibor. XI. Né
metvölgyi út 138. de. 9. (családi) Ferenczy 
Erzsébet. Budahegyvidék, XII. Tartsay V. u. 
11. de. 9. (úrv.); de. 11. (úrv.); du. fél 7.XIII. 
Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György. XÍII. Frangepán u. 43. de. 8. ifj. 
Kendeh György. XIV. Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) Szabóné Mátrai Marianna. XIV. 
Gyarmat u. 14. de. fel 10. Szabóné Mátrai 
Marianna. Pestújhely, XV. Templom tér de.
10. Bízik László. Újpalota, XV. Hártyán köz 
du. 5. (ökumenikus). Rákospalota, Kőtemp
lom, XV. Juhos u. 28. de. 10. Bolla Árpád. 
Rákosszentmihály, XVI. Hősök tere de. 10. 
dr. Karner Ágoston. Cinkota, XVI. Bat
thyány I. u. de. fél 11. Szalay Tamás. Má
tyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 9. Szalay 
Tamás. Rákoshegy, XVII. Tessedik S. tér de. 
9. Marschalkó Gyula. Rákoscsaba, XVII. 
Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kusztra Csaba. 
Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél
11. Marschalkó Gyula. Rákosliget, XVII. 
Gőzön Gy. u. de. 11. (úrv.) Kusztra Csaba. 
Pestszenűórinc, XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. 
Havasi Kálmán. Pestszentimre, XVIII. Rá
kóczi út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 
8. Havasi Kálmán. Kispest, XIX. Templom 
tér 1. de. 10. Széli Bulcsú. Kispest, XIX. Hun
gária út 37. de. 8. Széli Bulcsú. Pestszenter- 
zsébet, XX. Ady E. u. 89. de. 10. Győri János 
Sámuel. Csepel, XXI. Deák tér de. fél 11. 
Mezősi György. Budafok, XXII. Játék u. 16. 
de. 11. Rőzse István. Budaörs, Ref. Imaház 
de. 9. Rőzse István.

VÍZKERESZT UTÁN 1. VASÁR
NAPON az oltárterítő színe: zöld. Az 
istentisztelet oltár előtti igéje: Rm 
1,18-25 (26-32); az igehirdetés alapigé
je: Jn 7,14-18.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a TV1. 16.05-től január 
9-én, vasárnap.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK cím
mel egyházunk műsorát közvetíti a Kos
suth Rádió, január 10-én 13.30-kor.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 17.30-17.45 49 m-es rövidhul
lám, 5885 kHz.

Január 8. szombat: „Hét férj felesé
ge...” -  Gémes István.

Január 9. vasárnap T'^Megjélent!-  
Fábry István áhítata.

Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMENYEK
A Fővárosi Önkormányzat Kulturális 

Bizottsága Egyházzenei Kuratóriuma 
Budapest egyházzenei életének támo
gatására elkülönített összegől 45 kó
rust, egyházi együttest támogatott 
1993. évben. Elsősorban a rendszeres 
istentiszteleti szolgálat ellátásához 
nyújtottak segítséget. A benyújtott 
pályázatok alapján a következő 
evangélikus kórusok és együttesek 
kaptak pénzbeli támogatást: Buda
vári Evangélikus Gyülekezet Schütz 
Kórusa 40 000,-; Kelenföldi Evangé
likus Egyház Ének- és zenekara 
80 000,-; Pesti Evangélikus Egyház 
Deák téri Gyülekezete, Lutheránia 
Kórusa 150 000,-; Deák téri Evan
gélikus templom BACH fesztivál 
rendezéséhez 200 000,-.

(Az elmúlt év vallási és vonatkozó társa
dalmi kérdéseinek pozitívumai és negatí
vumai.)

pályázaton nyertes színdarabok és jele
netek könyve. Kapható a Sajtóosztá
lyon. Ára: 870,- Ft (ÁFÁ-val együtt.)

Tolerancia-dijjal tüntették ki Len
gyel Annát és Rados Pétert, evangélikus 
rádiós félóráink szerkesztőjét és rende
zőjét a dr. Kékén András lelkész életé
ről szóló műsorukért. A díjat Göncz 
Árpád köztársasági elnök nyújtotta át. 
Szeretettel gratulálunk az alkotó pá
rosnak.

GULAG-EMLÉKMÜ AVATAS 
BUDAPESTEN

Karácsony előtt avatták fel az V. 
kerületben a Honvéd téren a Gulag- 
emlékművet. Für Lajos honvédelmi mi
niszter avató beszédében kiemelte, 
hogy az emlékmű kettős célt szolgál: 
egyrészt a szenvedőkre, valamennyi tá
borban elpusztultakra és túlélőkre em
lékeztet, másrészt arra figyelmeztet, 
hogy soha többé ne ismlétlődhessenk 
ezek az események. Egyházunk nevé
ben szolgálatot végzett az avatásnál 
Böröcz Enikő lelkész, akinek édesapja 
szenvedett fogságot és nevében is szólt, 
majd imádságot mondott.

MEGJELENT!!!
Gémes István: Színlátás című köny

ve. fi. könyv színek segítségével kíván 
bibliai könyvek tanításához segítséget 
nyújtani. Ára 390,-Ft. Megrendelhető: 
Mravik Mihályné, Kondoros Aradi u. 
1/a. 5553.

A Zákeus Média Centrumnál kapható a 
Jézus élete c. amerikai film. A kétórás kazet
ta ára: 1200 Ft -(-postaköltség. Cím: 1204 
Budapest, Ady u. 89. Tel/fax/üzenet: 1278- 
424.

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁR
SASÁG január 12-én, szerdán du. 6 óra
kor a Deák téri Gyülekezet Nagytermé
ben (V. Deák tér 4 .1. em.)

ÚJÉVI REFLEXIÓK címen 
A Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi 
tagjainak újévi tájékoztatóját tartja.

EPERJES
A kassai Safárik Egyetem Bölcsé

szettudományi Karának meghívására 
november 26-án dr. Fabiny Tibor teoló
giai tanár előadást tartott az epetjesi 
Történettudományi Tanszéken „Egy 
hányatott életű eprejesi tudós: Ladiver 
Illés” címmel. A hallgatóság körében 
több szlovák lelkész is részt vett Ján 
Midriák sáros-zempléni esperesnek a 
vezetésével.

Lábszárfekély, érszűkület, diabetes, vér
nyomás panaszok kezelése minden hétfőn 16 
órától, vagy megbeszélt időpontban. Dr. 
Magéra Judith adj. Budapest XII., Krisztina 
krt. 2-4. II. 23. Tel.: 156-3073.

Elektronikus toronyóra-készítés, harang
villamosítás, automatizálás, vagyonvédelmi 
berendezések felszerelése. Orbán József, 
5500 Gyomaendrőd, Bocskai I. u. 31. Tel.: 
66/386-840.

MEGJELENT
Ünnepeljünk együtt címen közös 

evangélikus-református kiadásban a

RÁDIÓM ISSZIÓS HÍREK
A Magyar Evangéliumi Rádió, a Trans World Radio magyar 

partnerszervezete 1992 októberében kezdte meg naponkénti negyed
órás adásainak sugárzását a tiranai középhullámú adón keresztül. 
A MERA, mellyel az Evangélikus Rádiómisszió is együttműködik, 
.Antenna” címmel kiadványt jelentetett meg, mely egyelőre féléven
kéntjelenik majd meg. Többek között tartalmazza az alábbi adástáb
lázatot, mely segít eligazodni az egyre gazdagabb programkínálat
ban.

Az Evangélikus Rádiómisszió januártól néhány új színnel szeretné 
gazdagítani szolgálatát. Havonta az utolsó szombaton jelentkezünk 
rádiós-levelezős hitoktatással „Te taníts engem!” összefoglaló cím
mel. Ebben a sorozatban Molnár Miklós hasonló című hittankönyvét 
kívánjuk rádióra adaptálni dr. Füzesi Zoltán református lelkész és dr. 
Foltinné Antal Klára szerkesztő segítségével. Gyermekek, fiatalok, 
felnőttek felé egyaránt kívánunk szólni olyan izgalmas kérdések fel
vetésével mint például: Ki vagyok? Milyen szeretnék lenni? Mid van, 
amit nem kaptat volna? Ki a gazdag? Van-e jó barátod? Micsoda az 
egyház? Minden szabad nekem? stb. Az adások végén szeretnénk 
feladatokat is adni hallgatóinknak abban a reményben, hogy így 
kialakulhat egy levelezős munkaformája a közös tanulásnak, gazda
godásnak ismeretben és hitben.

Másik induló sorozatunk a „Missziói Híradó”. Eddig is közvetítet
tünk a hónap első szombatján missziói negyedórát elsősorban kül- 
missziói témákról. Missziói Híradónkban a külmissziói hírek mellett 
szeretnénk közel hozni hallgatóinkhoz az egyre gazdagabban kibonta
kozó belmissziói munkaágakat, azzal a nem is titkolt céllal, hogy min

denki megtalálhassa a maga helyét és szolgálatát a hazai misszióban.
Egy másik nagy tervünk, hogy adásaink hanganyagát kazettán is 

felkínáljuk hallgatóinknak. Ilyen módon kiszélesíthetjük adásaink 
hatókörét. Egy-egy 10-15 perces adás lejátszása segítheti a különbö
ző gyülekezeti közösségek, házi bibliaorák munkáját különösen is 
szórványhelyzetben, de talán a szeretetotthonokban, kórházakban, 
beteglátogatásnál végzett szolgálatokban is.

Vaijuk tehát a kéteseket, kérdéseket, észrevételeket az Evangélikus 
Rádiómisszió címére: 2142 Nagytarcsa, Postafiók 19.

A T  W R és a Magyar Evangéliumi 
Rádió (MERA) magyar nyelvű adásai
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VlZKERESZT ÜNNEPE 
UTÁNI 2. VASÁRNAP Milyen imádságot hallgatna meg az Isten,

ha nem azt, am ely a bizalom m iatt egészen

a szíve szerint való

Augustinus

A TARTALOMBÓL

RÉGI ÉRTÉKES ORGONÁINK MEGŐRZÉSE

OLVADÓ JÉGHEGY DÉL TENGERÉN

IMAHÉT A KERESZTYÉN EGYSÉGÉRT, 1 9 9 4 . _A dunaújvárosi templom
_____  és a hozzátartozó épületek tervrajza

ANTALL JÓZSEF M INISZTERELNÖK TEMETÉSÉN
egyházunk is jelen volt. H ivatalos képviseletünk, -  az Országos Elnökség -  lerótta kegyeletét az O rszágházban 
a miniszterelnök ravatalánál. A temetésen a történelm i egyházak vezetői im ádsággal szolgáltak a Kerepesi 
temetőben. A gyászkíséretben o tt volt dr. H arm ati Béla és Szebik Imre püspök, valam int M ózes Árpád  
kolozsvári evangélikus püspök is.

Dr. H armati Béla püspök az alábbi im ádságot m ondta el a ravatal mellett:

Gyászoló testvéreim!
A M agyaroszági Evangélikus Egyház nevében ennél 

a ravatalnál János apostol 1. levele 3. fejezetének 16. 
verse szólaljon meg: „Abból ismerjük meg a szeretetet, 
hogy Jézus az életét adta értünk; ezért mi is tartozunk 
azzal, hogy életünket adjuk tesvéreinkért.” 

Imádkozzunk! M indenható örök Isten! Te jó vagy 
minden teremtményedhez és javunkra fordítod a szenve
dést, ezért hálát adunk neked miniszterelnökünk kopor
sója mellett, akit elszólítottál ebből a világból. H álát 
adunk neked mindazért, amit atyai szereteted szerint 
cselekedtél ra jta , minden áldásért, bánatért és örömért, 
minden m egpróbáltatásért és vigasztalásért és mind
azért, amivel megajándékoztad őt földi életében és hálát

adunk mindazért a jóért, amit általa adtál övéinek: 
családjának, népének, országának és ennek a világ
nak.

Életünk a kezedben van, áldozatra hívtál Krisztus 
szerint, az áldozatos élet Jézus Krisztus példájából a 
szeretet prédikációja. Jézus te mondtad: „Én vagyok az 
út, az igazság és az élet”. Krisztus Urunk, hadd járjunk 
mind a te utadon, hadd keressük igazságodat, hogy 
miénk legyen az örök élet. Ez ádventi időben a prófétai 
vigasztalás azt mondja: „Elküldöm a Messiást, a Meg
váltót, akinek az lesz a neve: Immanuel, azaz velünk az 
Isten”.

Testvérem, aki veled,volt életedben, maradjon veled 
az örökkévalóságban! Amen.

A Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi Diákotthon avatása
H atárőrlaktanyából Istennek szentelt otthon

Olyan diákott
hon avatására gyü
lekeztek hazaiak és 
külföldiek, evangé
likusok és más egy
házakhoz tartozók, 
tanárok és diákok, 
szülők és gyerme
keik, amely még 
épülőben, bővülő
ben van. De ez ben
ne a jel is, mert azo
kat a fiatalokat fo
gadja meleg falai 
közé, akik ugyan
csak „épülőben” 
vannak. Akiket ne
velni, vagyis növel
ni akarnak a neve
lők.

Szebik Imre, egy
házkerületünk püs
pöke, a 91. Zsoltár 
1.-2 verse alapján 
ezt a nevelést húzta 
alá igehirdetésében, 
amikor feltette a 
kérdést: Mire akar 
nevelni a magyar 
evangélikus egy
ház? 1. Istenféle
lemre, hogy Isten 
akaratát és igéjét komolyan vegyék
és féljék elkövetni a bunt, mert az 
büntetést von maga után. De jelenti 
azt is, hogy teljes bizalommal nézze
nek Őreá, mert ő megajándékoz re
ménységen felül. 2. Fészekmeleg sze
rété tre akarunk nevelni. Mert nem
csak a madárfiókának egyetlen élet- 
lehetősége a fészek melege, hanem az 
emberi életnek is a családi otthon, 
mely itt is megvalósulhat, mert „az 
Isten közelében lesztek” . így válnak 
a falak otthonná és sugározzák a 
meleget. 3.. Egészséges tudományra 
kívánjuk nevelni ifjainkat. Mindkét 
szó hangsúlyos. Hegel mondta: mi
ként a tó vize poshadttá lenne, ha 
szelek nem mozgatnák, azonképpen 
a népek is tespedésbe süllyednének, 
ha nem lennének háborúk. Ez nem 
egészséges tudomány, mert az sínpá
ron halad, melyben a tudás és hit 
ikertestvérek és nem ellenségek. 
Higgyetek a meghalt és feltámadott 
Krisztusban, készüljetek fel a tudo
mányban a haza javára és Isten di
csőségére. Öröm, hogy úgy mehe
tünk az örök otthon felé, hogy ebben 
a világban otthonra lelhetünk, 
amelyben vannak kétségbeejteni

akaró kórjelek, de nem esünk kétség
be. -  Majd következett a szentelés 
„Legyen az Úrnak szentelt ez a 
D iákotthon.. -  A liturgia szolgála
tában a püspök mellett részt vettek: 
Bárány Gyula esperes, Alpár Geyza, 
Jakob Kruse, Szimon János és Welt- 
ler Sándor lelkészek. Az ünneplő 
gyülekezet énekét Csizmadia Béla 
kántor kísérte és az avatást színesí
tette a Líceum énekkarának több 
énekszáma.

Dr. Lampérth Gyula, a Líceum 
igazgatója, köszöntve a jelenlévőket, 
összefoglalta a Diákotthon felújítá
sának eseményeit. Visszautalt a rég
múlt időre, amikor a zömében vidék
ről a Líceumba kerülő diákok főként 
a német családoknál kaptak szállást. 
Amikor Hetvényi Lajos -  akiről az 
Otthon nevét kapta -  kezdeményezé
sére megalakult a Líceumi Diákszö
vetség (1918), általa a diákotthon 
terve is megszületett. 1934-ben avat
ták fel a LIDO-t (Líceumi Diákott
hon), melyet 1948-ban államosítot
tak. Ezt a laktanyát a Magyar Állam 
adta csereként a volt Teológus O tt
hon helyett. Az átépítés eddig 35 mil
lió Ft-ba került és 6 millió volt a

berendezés. Amikor október 10-én 
beköltözhettek a diákok, jó  volt tu
datosítanunk, hogy az Ú r is építette 
a házat. -  Platty Iván miniszteri főta
nácsos, főosztályvezető hangsúlyoz
ta: 5 évvel ezelőtt még senki sem 
gondolta, hogy ez a csoda megvaló
sul. De örülünk, hogy mint eszkö
zök, ezt a történelmi pillanatot meg
érhettük. Ugyanakkor kiemelte, 
hogy hazánkban az alapvető emberi 
jogok biztosítása homloktérben áll, 
ezért valósulhatott meg ez a Diá
kotthon. Vigyázásra intve a diáko
kat, Isten áldását kérte az Otthon 
életére.

A névadó Hetvényi Lajos déduno
kája meleg szavakkal emlékezett 
meg a vallástörténészről és humánus 
gondolkodású tanárról és örömét fe
jezte ki, hogy dédapjáról nevezték el 
az Otthont.

Ezután Magassy Sándomé, Vilma 
nénink, az első diákotthon igazgató
jának az özvegye idézte fel fetje szol
gálatát, aki tiszta lutheri tanítást és 
a Bibliából táplálkozó hitet közvetí
tett a diákok felé. -  E kedves szava
kat követően K atona Bálint 2. c. ta
nuló szavalta el Magassy Sándor „A 
Lélek otthona” című versét.

Majd dr. Stand László, a Diákott
hon igazgatója m ondta el „Székfog
laló” beszédét. Beiktatása közel há
rom hónapja a líceumi tanévnyitó 
istentisztelet keretében történt szep
tember 5-én, e sorok írójának szolgá
latával, mely után a beiktatott igaz
gató igei alapvetéssel (lT im  1,12) 
Krisztus elhívása alapján vállalva és 
az ő  kezéből elfogadva a szolgálatot, 
megköszönve a megválasztást és a 
bizalmat, bibliai igéket idézve (Gál 
5,13; 6,2) így imádkozott: Uram! 
Ifjú életeket bíztál rám. Szent Lelked 
késztessen, hogy örömmel szolgáljak 
a Tőled kapott adományokkal. Adj 
szolgálatomhoz látást és bölcsessé
get. Tedd, hogy a Benned gyökerező 
élet derűjét sugározhassam. Gyer
tyatartóvá tettél, ne engedd, hogy 
világosságod fényét véka alá rejtsem. 
Add inkább, hogy hálatelt szívvel, 
találékony szeretettel, türelemmel, 
szent neved dicsőségére, akaratod 
szerint végezzem a Tőled kapott fel
adatokat. Add ehhez bőségesen 
Szent Lelkedet! Ámen. -  Most be
szédében törekvését így summázta: 
az egyetemes emberi értékek megbe
csülésére, a keresztény értékek elsa
játítására, az evangélikus hagyomá-

„KÖVETJÜK ŐSEINK HAGYOMÁNYÁT, TEM PLOM OT ÉPÍTÜNK”
Alapkőletétel Dunaújvárosban

1950-ben határozták el, hogy „szocialista várost” kell építeni a dunapen- 
telei fennsíkon. Elkezdődött az építés. A z egész országból jö ttek  az embe
rek, nagyrészt olyanok, akiket földjeikről elüldöztek, és itt találtak kenye
ret. A z  alföldi nagy evangélikus gyülekezetekből épp úgy toborozódtak, 
m int a D una-Tisza közéről, a közeli Kiskőrös, Soltvadkert, Dunaegyháza 
és Harta gyülekezeteiből. Templomuk nem volt és szó sem lehetett templom 
építéséről. Évtizedeken át „templom nélküli városnak" nevezték az újonnan 
épült várost. A  dunaföldvári lelkész, néhai M i h á c s i  L a j o s  gondozta 
egykor Dunapentelét, ő vette gondjába az újonnan települt város evangéli
kusait. A kkor még Sztálinváros volt a neve. Nagy önfeláldozással járta a 
háztömböket és kereste a nyájat. Istentiszteleti helyük a reformátusoknál 
volt, akik egy kicsiny lakóház ké t szobájából rendeztek be imatermet. 
A lelkészek sűrűn váltották egymást. D e  m e  D á v i d  és D e m e  Z o l 
t á n  után B í z i k  L á s z l ó ,  S c h r e i n e r  T a m á s ,  majd N a g y n é  
S z é k  e r  É v a  következett. Kisapostagi lelkészként gondozták e város 
gyülekezetét.

Jelentős változást hozott a  rendszerváltás, felvillant a templomépítés 
lehetősége. 1989-ben készült egy szándéknyilatkozat és kértek a várostól 
telket, melyet meg is kaptak. Bár 1987-ben külső segítséggel vásároltak 
egy parasztházat istentiszteleti célra, de ez most már kicsinynek bizonyult 
és a nagy múltú gyülekezetekből jö tt és templomhoz szokott híveknek 
„kevés" volt. A  templomépítést 1990-ben határozták el, megalkották a 
„Dunaújvárosi evangélikus templomért" alapítványt és megrendelték a 
tervezést. Nagy Tamás Ybl-dijas építész ellipszis alakú templomot terve
zett, 750 lélek befogadására, karzattal és toronnyal. A  várossal olyan 
megállapodást is kö tö ttek, hogy rendelkezésre állnak majd komolyzenei 
hangversenyek befogadására. 1993. október 6-án indult meg a munka és 
december 4-én gyűlt össze a helyi gyülekezet és a Bács-Kiskun Egyházme
gye számos gyülekezetének népe ünnepélyes alapkőletételre.

imádság, hívjon bűnbánatra a ha-

Dr. H armati Bé
la püspök ádvent- 
böl kiindulva hir
dette: Jézus eljött, 
itt van közöttetek 
Isten országa. Ez a 
vállalkozás Isten 
felé irányítja a fi
gyelm et... Ez a 
tem plom  itt épül, 
ahol sokáig nem 
épülhetett, mert 
m ásfajta világné
zet és ideológia ha
tározta  meg az éle
tet, mely az anyagit, a materiálist 
helyezte előbbre... Am ikor e fala
k a t építjük, az a reménységünk, 
hogy ez a ház az igére, im ádságra 
és fölfelé irányítja majd figyelmün
ket, a rra  az Istenre, aki a vas, az 
acél és az ipar fellegvárában, D u
naújvároson is a miénk m arad, kö
zel lép hozzánk és ezt a házat Isten 
im ádására, szeretette, békességre 
nevelő hajlékká akarja tenni... 
Szóljon itt az ige, szólaljon meg az

rang abban a környezetben, ahol 
szeretetre rendelt az Isten, hogy 
megértsük egymást és ahogy az ád
venti prófécia szól: „igazítsá lá
bunkat a békesség útjára.” 

Túrmezei Erzsébet: H arangok 
hívnak c. versét Rákosi Réka, a 
gyülekezet egyik „fasori diákja” 
szavalta el. Reisch György segéd
lelkész, aki m ost a gyülekezet gon
dozója, felolvasta az alapkőbe el-

AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT MEGNYITÓ  
ISTENTISZTELETE

1994. január 16-án, vasárnap du. 6 órakor lesz 
a Kálvin téri református templomban.

Apostoli köszöntés: Molnár Miklós Kálvin téri lelkész. 
Nyitó imádságot mond: Révész Árpád baptista elnök. 

Hitvallást vezeti: dr. Hecker Frigyes metodista 
szuperintendens.

Szentbeszédet mond: dr. Paskai László esztergomi érsek, 
bíboros, prímás.

Igét hirdet: dr. Hegedűs Lóránt református püspök.
Záró imádságot mond: dr. Harmati Béla evangélikus püspök. 

Miatyánk: Bencze Márton unitárius püspökhelyettes. 
Áldás: Berki Feriz ortodox esperes-adminisztrátor. 

Énekel a Budapesti Összevont Református Énekkar, dr. Máté 
János vezetésével.

Az ökumenikus gyülekezetét szeretettel várjuk.

helyezendő okmány szövegét. 
„Mi, a huszadik század végén Du
naújvárosban élő evangélikusok, el
határoztuk, hogy követjük őseink 
hagyományát és templomot épí
tünk. Hirdesse ez a templom Isten 
dicsőségét és jóságát. Legyen ez a 
templom a hívek testvéri közösségé
nek helye, ahol egy szívvel, egy lé
lekkel dicsérjük Istent. Emlékeztes
se majd az utókort a hívek összefo
gására, áldozatkészségére. Beszél
jenek e kövek, ha a földön már más 
nem beszél róla, hogy a sokat gya- 
lázott, üldözött, sokszor elveszett
nek hitt ügy, Isten ügye örökké él!"

Részt vett az ünnepségen és kö
szöntötte a gyülekezetét Lukáts 
M iklós miniszterelnökségi állam
titkár, aki történelmi eseménynek 
nevezte az alapkőletételt, mely 
szimbolizálja ebben a városban a 
történelmi változást. Bízunk a jö 
vőben, hogy erős gyülekezet lesz 
itt! Dudla Imre egyházmegyei fel
ügyelő e szavakkal fejezte ki örö
mét: „Isten nem csúfoltatik meg, 
Ő adta ezt a napot, hogy emlékez
tessen szeretetére. Káposzta Lajos 
esperes jelentősnek tarto tta , hogy 
az egész egyházmegye népével 
együtt ünnepelhettünk ma. Ez ígé
ret a jövőre nézve is, részt veszünk 
az építés munkájában is.

Az istentisztelet után a fém tokba  
zárt okmányt Harmati Béla püspök 
elhelyezte az alapkőben, majd az 
ilyenkor szokásos három kalapács- 
ütéssel az Atya, a Fiú és Szentlélek 
nevében megáldotta azt.

tszm.

nyok ápolására nevelni. Mindezt 
nyitottsággal és toleranciával. Mi
után egy bécsi vendég -  tanintézmé
nye bútordarabokat adott az O tt
honnak -  köszöntése után képet 
adott az igazgatónak, zárszóként 
Szebik Imre püspök egyházkerülete 
ajándékát nyújtotta át, az 1984. évi 
Evangélikus Világszövetség nagy
gyűlésén először használt úrvacsorái 
készletet. Majd aláhúzta Hetvényi 
Lajos névadónak pedagógiai szolgá
latát, aki korában a legtöbbet tett az 
evangélikus hitoktatásért és nagyon 
szerette diákjait.

A himnusz eléneklése után az alag

sorban lévő kápolna felszentelésére 
került sor püspökünk szolgálatával, 
licisták énekével koszorúzva. A vé
gén felcsendült a kedvelt ifjúsági 
ének: Áldásoddal megyünk, me
gyünk innen el... Hadd álljon befeje
zésül egy katolikus líceumi tanár 
gondolatfüzére az áldással induló if
júságunkról : „ő k  a mustármag, akik 
nyerik a tanulmányi és sportverse
nyeket, akiknek többsége már az 
érettségi előtt nyelvvizsgával rendel
kezik,'akikből orvosok, mérnökök, 
lelkészek, vagy hivatalnokok lesz
nek. Mi lehet nagyobb öröme az is
kola, a tanárok számára, ha nem az,

hogy évről évre nő az iskolába jelent
kezők száma... A nyugati határszél 
ősi iskolája évszázadokon példát 
adott a vallási és emberi tolerancia 
irányában. Ennek elismerése, az 
evangélikus szellemiség megbecsülé
se hozza ide a tanulókat.” (Erdei 
László). -  Imádkozzunk azért, hogy 
fiataljaink növekedjenek az új Ott
hon fészekmelegében, istenfélelem
ben és egészséges, szélsöségmentes 
tudományban: Legyenek egyházunk 
„határőrei” Krisztus határtalan sze- 
retetének átélésében és továbbadásá
ban!

Szimon János
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O tt állnak csendben a kikötőben. 
Körülöttük minden jég.
Foglyok.
Csak álmodnak a nagy vízről, 
de nem futnak ki.
Nincs körülöttük a vidám nyári' 
sokaság, 
a nyüzsgés, 
lármás utazósereg.
Csak állnak ott, 
szegény befagyott hajók.

Az én szívem is gyakran ilyen. 
Befagyva álmodozik csak 
a szeretet hullámairól. 
Magányos és céltalan.
Várja a tavaszt és a nyarat, 
amikor Te, Uram felolvasztod 
meleg napsugaraiddal, 
szereteteddel, 
békéddel.

K ISISK O LÁ SO K  BIBLIÁJA

A süketnéma meggyógyítása

Egy ember jön az úton. Nem tud beszélni és nem hall 
semmit. Társai arra kérik Jézust, hogy gyógyítsa meg.

Jézus félrevezeti a beteg embert. Megérinti a fülét és 
a nyelvét. A süketnéma már tud beszélni és hall min
dent.

Jézus nem akarja azt, hogy csak a csodáiért ügyeljenek 
rá, ezért el akarja titkolni azt, amit tett. A meggyógyult 
ember azonban olyan boldog, hogy nem tud hallgatni.

FERI B Á C SI JÁ TÉK A I

Gondoltam egy bibliai történetre
A z elm ú lt hé ten  a  já té k u n k  első fo rd u ló já t 

z á rtu k  le. M á r o t t  m eg m o n d tam  a  k ita lá la n d ó  
bib liai tö rté n e t első szavát. M o st k ita lá lh a tjá to k  
a m áso d ik a t. A  két kérd ésre  a d o tt  k é tszó tag o s 
szavakbó l az  első válasz m áso d ik  illetve a  m ásik  
szó első szó tag já t összeillesztve k a p já to k  a  tö r té 
netre  je llem ző szót. A  k é t k é rd é s :

1. M á rk  ev an g é liu m áb an  Jézus in ti a  ta n ítv á 
nya it, hogy h ä  ú tra  ke lnek , ez legyen ra jtu k .

2. Ó szövetségi p ró fé ta . N eve N á h u m  könyve 
m ellett ta lá lh a tó  a  B ib liában .

A  m egfejtéseket a  bek ere teze tt c ím re a d já to k  
fel a  lap  d á tu m a  u tá n i kedd ig !

P R Ó B Á L D  M E G !

Színezd ki a képet!
Színezd ki a kép e t a  köve tkező  ú tm u ta tó  sze

rin t:

1 -  sá rg a
2 -  piros 
+  -  zöld 
o -  kék
. -  fekete

M it áb rá z o l?  Jó  szó rak o zás t!
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A gyerekrovat készítői stábjának címe:
Koczor Tamás, 2373 Dabas-Gyón, Luther u. 14.

A játékot a kővetkező címre küldjétek: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Misszió az újságírással!
A fenti furcsa címmel harangoztuk be a II. Országos Bibliai és Hittanversenyt. A harang zúgása 
újságírásra biztatta a versenyzőket. A harangunk hangját az Evangélikus Elet tolmácsolta, de 
személyes levélben felkerestük — a rendelkezésre álló címek alapján -  az elmúlt év versenyzőit is. 
Bizalommal szólítottuk meg a lelkipásztor és hitoktató testvéreket is. Azt kértük, hogy legyenek 
a segítségünkre. Eddig nagyon sokat jelentett az áldozatkész segítségük. I tt köszönjük meg ezt 
a szolgálatot és várjuk a további segítséget.

Az újságkészítés nem könnyű dolog, ezt érezték a gyermekek is. Nem merte mindenki vállalni a „betűk forgatá
sát”. Ennek ellenére a legbátrabbak éneket komponáltak, riportot készítettek, számítógéppel szöveget szerkesztet
tek, rajzoltak...
Milyen munkák születtek? Reméljük erre mindenki kíváncsi! Szeretettel mutatjuk be az elkészült munkák egy 
kis töredékét.

Csite László, Mike Zsuzsanna, Nagy 
Gábor, Simon Eszter, Szarka Csilla 
tollából:

LENTRŐL NÉZEK
„Lentről nézek Krisztusra, mikor 

a kereszten van, de akkor is mikor a 
mennyben van. Fent. A fent valami
féle feljebbvalóságot is jelent. Isten 
nálam feljebbvaló, hisz O teremtett.

Az ókori görögök úgy hitték, hogy 
isteneik az Olümposz csúcsán lak
nak. Ha rájuk néztek a régiek, akkor 
ők is „lentről néztek”. Ha Istenre 
nézünk fel, mi is „lentről nézünk”.

így is kezdhettem volna: Nézz föl! 
Miért? Csak a reményvesztett ember 
nézi a földet. Az Isten reményt ad.

Lentről nézek, hisz itt vagyok a 
földön, Isten pedig a mennyben van. 
Stop! De azt mondják: Isten itt van 
köztünk. Akkor miért lentről nézek?”

A BÖJTRŐL OLVASTAM...
„Ha valakit ünnepelünk a család

ban, akkor rendszerint az ünnepelt 
kedvenc étele kerül az asztalra. En
nek az ellentéte a böjt: ha a megszo
kottnál kevesebbet, vagy egyáltalán 
nem eszik valaki. Ha valakinek meg
fájdul a gyomra, akkor a legjobb or
vosság, ha „böjtöl”. Annak is keve
sebbet kell ennie, aki fogyókúrázik.

A bibliai böjt más. Nem azért böj
töl valaki, mert túl sokat evett, vagy 
mert fogyókúrázik, hanem azért, 
hogy a testi dolgok (evés, ivás) he
lyett Isten dolgaira tudjon koncent
rálni. ..”

Bálint Simon, Bálint Eszter, Balicza 
Máté írásaiból:

HAJLIK, MINT A NÁD...
„A cím egy nagyon szép, elgondol

kodtató képet juttat az eszembe. Vi
har előtt a vízparti nád gyengén haj
lik arra, amerre a szél fúj. Ez legin
kább arra hasonlít, mint ahogy a 
sátán csábít minket mindenféle földi 
jóval.

Igen erősen fújhat a szél, tombol
hat a vihar, de ellenszél is érkezhet. 
Ez az ellenszél segíthet egyensúlyban 
tartani minket. Ennek az „ellenszél
nek” a neve: JÉZUS. Az Ő segítségé
vel elűzhetjük a vihart, a szelet. De 
ez az ellenszél csak akkor érkezik, ha 
mi hívjuk. Sokan azt gondolják, 
hogy nem kell mindig vigyázba állni, 
engedhetnek a szélnek, elhajolhat
nak arra, amerre a szél fúj. így en
gednek a kísértésnek.”

KICSI, M INT A MUSTÁRMAG
„Valóban! Nagyon kicsi a mi hi

tünk! De ahhoz, hogy növekedjen,

termést, gyümölcsöt hozzon, nem le
het elhanyagolni! Gondosan nevel- 
getni, öntözgetni kell, mert ha nem 
ju t elegendő táplálékhoz, elpusztul.

Ha nem kapja meg az igét, elszá
rad, mint a fügefa és nem terem jó 
gyümölcsöt. Előttünk a döntés: vagy 
a nehezebb, keskeny úton, vagy a 
szélesebb és könnyebb úton járunk, 
amely az örök kárhozatra vezet.

Jézus előre ment, hogy helyet ké
szítsen nekünk a mennyben. Bár ki
csiny hitünk szerint nem juthatunk 
be, de ha elfogadjuk Krisztus kegyel
mének ajándékát, örök üdvösségben 
lesz részünk.”

Kemendi Tímea, Sági Mónika Dö- 
mölki Hírmondójából:

HAJLIK, M INT A NÁD
„E szólásról akaratlanul is egy 

szép, de elgondolkodtató hasonlat 
ju t az eszembe. Egy kissé borult idő
ben az árokparti nádszálak úgy haj- 
longanak, ahogyan a szél fújja őket.

Ugyanez történik a hívő emberek
kel is. Nem szélben, például istentiszte
leten ők is meghajolnak Isten előtt, 
valamint Isten igéje előtt. Az az ember 
aki nem érdekből, nem kényszerből, 
hanem önnön szive és lelke akaratából 
hajlong Isten előtt, az üdvözül; bűn- 
bocsánatra és az Urral való örök életre 
tesz szert. De amely nád a szél hívósza
vának minduntalan ellenáll, az egyszer 
eltörik. S ezzel nem bűnbocsánatot, 
hanem örök kárhozatot nyer.

A tiszta lelkű, nyitott szívű ember 
az Ú r nevére térdet és főt hajtva úgy 
hajlong, mint a nád, ha a szél játszik 
vele.”

Portschy Szabolcs, Portschy Dániel, 
PortStihy Adám Evangélium című új- 
ságából:..............■••• '**

AZ ÖNFELÁLDOZÓ MADÁR

„Kiskoromban hallottam egy tör
ténetet, amely egy madárcsaládról 
szólt.

A cinegepárnak nemrég keltek ki 
a fiókái, amikor egy sólyom támadta 
meg fészküket. A ragadozó éppen 
lecsapni készült, mire az apamadár 
kirepült a fészekből és csipkedni, 
karmolni kezdte a nagy madarat. Az 
egyik karmolás fején találta a sóly
mot, mire az mérgesen elrepült. A ci
negén is nagyon sok sebet ejtett el
lenfele, melynek fájdalmaiba nemso
kára belepusztult.

A cinegemadár fiókáiért halt meg, 
Jézus pedig mindannyiunk bűne 
miatt szenvedett a kereszten. Meg
halt, hogy a bűnösöket megmentse.”

ÉNEKELJÜNK!
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Hálás szívvel tettük közzé a gyer
mekek munkáit, gondolva a 136. 
Zsoltár első versére: „Adjatok hálát 
az Úrnak, mert jó, mert örökké tart 
szeretete!”

Börönte M á rta

PESTI EGYHÁZMEGYEI IFJÚSÁGI ÉS 
GIMNÁZIUMI CSENDESNAP 
A FASORI GIMNÁZIUMBAN

„Örvendezz ifjú míg fiatal vagy, 
légy jókedvű ifjúságod idején, 
és élj szived vágya szerint, 
ahogy jónak látod!
De tudd meg, hogy mindezekért 
Isten megítél téged!"

(Préd 11,9-11)

A csendesnap november 27-én a zug
lói kisifi áhítatával kezdődött a temp
lomban, majd Szirmai Zoltán fasori lel
kész bevezető előadásával folytatódott 
az iskola dísztermében. Az előadás és az 
ezt követő csoportos beszélgetés valós és 
valótlan értékeinkről szólt (Mt 
13,44-46 alapján). A közös ebéd után a 
fórum-beszélgetésen Luther Mártonnal, 
Nagy Heródessel, Francois Villonnal és 
Jeane d’Arccal találkozhattunk. A fó
rum keretében nem csupán az adott sze
mélyekkel kapcsolatos, de a személyek 
életében és a mi életünkben is felmerült 
fontos kérdések is előkerültek, melyekre 
szintén választ kaphattunk. Az esemé
nyekben gazdag napot'Pángyánszki Ág
nes egyetemi lelkész áhítata zárta.

Nagy örömünkre szolgált, hogy végre 
létrejöhetett ez a diákcsendesnap és re
méljük -  mi mindent megteszünk érte -  
lesz még méltó folytatása.

A Fasori Gimnázium Bibliaköre

Az Evangélikus Bábszínház működéséről
1993 novemberében játszóházak szervezésével meg

nyitotta kapuit az Evangélikus Bábszínház. M ár az első 
alkalommal -  amikor Börönte Mártával együtt vezet
tük a foglalkozást -  közel tíz gyermeket üdvözölhet
tünk körünkben. A november 13-án tartott játszóház 
témája az „ Üzenetek, melyeket Isten küld  az emberek
nek" címmel rendeztük, ebből, illetve ezt kifejezésül 
készítettünk különféle képeket, díszleteket.

November 20-án meghívott vendégünk volt a FIGU- 
RIN A Animációs kisszínpad. Előadásukban Grimm- 
meséket láttunk, különböző tárgyak játékában. A z elő
adás után mi is elkészítettük kedvenc mesefiguráinkat.

November 27-én már elkezdtük a karácsonyi előké
születeket, és terménybábokat, természetes anyagokból 
karácsonyfa-díszeket készítettünk. Erre az alkalomra 
vendégünk volt Hellénbach Gabriella iparművész. A z'ő  
segítségével készítettük el a gyékény tárgyakat, állato
kat. December 4-én fo ly ta ttuk  a karácsonyi ajándékok 
készítését, ezúttal papírból. Készültek a foglalkozáson 
ádventi lámpácskák, ajándék zacskók, faragott gyer
tyák, csillagok. Ezen a foglalkozáson már 30-an vol
tunk, és bizton állíthatom, hogy a szülök legalább olyan 

jó l  érezték magukat, mint a gyermekek. M ikulási meg
lepetést Domonkos Béla bábművész szolgáltatott, aki 
„Afrikai vadászat" címmel mutatott be egy barátságról 
szóló mesét. A  gyerekek végig nagyon élvezték!

A z  1993-as év záró alkalmát december 11-én tartot
tuk. Ezen a délutánon Mészáros Emőke bábtörténész 
volt a vendégünk. Egyszerű rögtönzött bábokat készí
te ttek  Noé történetéhez. Először elkészültek Noé csa
ládtagjai, m ajd az állatok, és végül a bárka. Egyszerre 
csak m ély csend támadt a gyerekek körében, és mind 
E m őke köré hajoltak. A titkos megbeszélés után előad
tá k  az o tt lévő szülőknek és érdeklődőknek az egész 
történetet.

A  történet végén mindenki meghatottan tapsolt. 
A  gyerekek  legfontosabb kérdése persze az volt, hogy 
hazavihetik-e a bábokat? E z persze nagyon jó l esett a 

já tékveze tőnek . M ivel ez volt az esztendő utolsó talál
kozása , közös énektanulással, m ajd imádsággal kö 
szö n tü n k  e l egymástól.

I t t  m ost vége kellene, hogy legyen az idei év beszámo

lójának, de ez nem így történt. Am íg a gyerekek báboz- 
tak, addig az egyik anyuka csodálatos csillagot hajto
gatott. így a hivatalos elköszönés után kezdődött a 
felnőttek csillaghajtogatás-tanulása. Persze, senki sem 
siettetett bennünket, hogy menjünk már haza, mert már 
be szeretnének zárni és sietnek haza. A Kőbányai gyü
lekezet tagjai viszont nem siettettek, hanem megvárták, 
hogy mindenki elkészüljön az újonnan tanult formával. 
Itt született meg az az elhatározás, hogy a szülők tudo
mányát „közkinccsé” tegyük.

Kedves hitoktató társak és Szülők!
Ezennel ajánlom figyelm etekbe januári programun

kat.
J A N U Á R  15-ÉN 15-17 Ó RÁIG

Papírhajtogatás (szülők bevonásával)
A z ott hajtogatott figurák életre keltése, a megfe
lelő bibliai történet eljátszásával.

J A N U Á R  29-ÉN 15-17 Ó RÁIG  CSOPORTFOG
L A L K O Z Á S
E  foglalkozás annyiban tér el az eddig tartott 
alkalmaktól, hogy a megjelenőktől rendszeressé
get kíván, mivel itt már egy általunk készített 
bábelőadás próbáit, illetve bábkészítését kezdjük 
meg.
Tervezett mesénk: Lázár Ervin A  nagyravágyó 

feketerigó című műve.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk Kőbá

nyán, a Kápolna utca 14-ben!
AbafTy Zsuzsanna

KÖNYVISMERTETÉS

Adamik Tamás: Római irodalom 
az archaikus korban

A római irodalom után érdeklődő magyar olvasó mindez
idáig nem talált olyan korszerű, magyar szerző által írott 
magyar nyelvű könyvet, amely pontosan eligazitaná azok
ban a kérdésekben, amelyek egy Plautus-vígjáték megnézése, 
vagy egy Horatius-óda elolvasása után felmerülhetnek. Igaz,

hogy számos témáról nagyszerű monográfiák szólnak, a 
legnagyobb római szerzők műveinek magyar nyelvű fordítá
sai is az olvasók rendelkezésére állnak, a római irodalmat a 
kezdetektől a birodalom bukásáig tárgyaló monográfia 
azonban nem készült. Van néhány, e témáról készült mű, de 
terjedelmüknél fogva nem képesek az egyetemi oktatás cél
jainak megfelelni. Mindenképpen említésre méltó Borzsák 
István két összefoglalása: A latin nyelv szelleme (Bp. 1942.), 
A római irodalom története (Bp. 1944.). Ezeknél lényegesen 
hosszabb Falus Róbert Az antik Róma irodalma c., 1970-ben 
megjelent alapszintű összefoglalása. A szerzőnek e tárgykör
ben nem voltak saját kutatásai, különböző külföldi munkák 
összefoglalásait nyújtotta -  hibáktól sem mentesen.

E hiányt pótolja Adamik Tamásnak a római irodalom 
történetét tárgyaló, négy kötetesre tervezett műve. Az I. 
kötet az 1993-as ünnepi könyvhétre jelent meg.

Ebben a római irodalom története a kezdetektől Cicero 
fellépéséig (Kr. e. 81.) kerül tárgyalásra. A kötet 14 nagyobb 
részre oszlik. Véleményem szerint leginkább figyelemre mél
tó az első rész, ebben a szerző bizonyos elvi kérdéseket 
igyekszik tisztázni a témával kapcsolatban. Az egyik ilyen 
lényeges probléma, mit nevezünk egyáltalán római iroda
lomnak. Maga Róma városa ugyanis alig adott jelentős 
költőket, írókat a világnak. Éppen ezért az olasz, francia 
szakirodalom a latin irodalom kifejezést használja a római 
helyett. E szóhasználat is zavart okozhat, hiszen Nagy Ká
roly birodalmában is latinul írtak, ezen munkák mégsem 
tartoznak az általunk tárgyalt témakörhöz. Ilyen megfonto
lásból a német szakirodalom kitart a római irodalom elneve
zés mellett, hiszen irodalmi normává a Róma városában 
beszélt nyelv vált. Adamik Tamás -  véleményem szerint 
helyesen -  a római irodalomhoz sorolja azokat a görög 
nyelven írott műveket is, amelyek római szellemiséget tük
röznek és a Római Birodalom keretei közt keletkeztek. (Pl. 
Marcus Aurelius császár görög nyelven írt sztoikus elmélke
dései.) Része a római irodalomnak az ó-keresztény szerzők 
munkássága is, ők ugyanis számos „pogány” irodalmi műfaj 
formáját átvették, és keresztény tartalommal töltötték meg 
(Pl. Tertullianus Apologeticuma). Itt kell megjegyeznünk, 
hogy a legtöbb ó-keresztény szerző kitűnően ismerte a „po
gány” irodalmat (vö. Szt. Jeromos XXII. levél). Ugyancsak 
ebben, az elvi kérdéseket tárgyaló fejezetben, felveti azt a 
kérdést a szerző, mi lehet az oka annak, hogy számos antik 
mű elveszett, ill. töredékesen maradt ránk. A Kr. utáni IV. 
századtól kezdve a könyvtekercseket lassanként kódexek 
váltották fel. Kódexekre elsősorban azokat a műveket má
solták át, amelyeknek gyakorlati hasznuk volt (pl. földműve
lésről szóló értekezéseket). Másoltak továbbá komoly, er
kölcsi mondanivalót hordozó műveket, ezek legnagyobb

része esztétitai értéket is képviselt (Pl. Cicero, Horatius 
művei). Csodalatos módon fennmaradtak olyan munkák is, 
amelyek -  a kora-középkor felfogása szerint -  egyáltalán 
nem képviseltek ilyen erkölcsi értékeket. Gondolunk itt Ovi
dius frivol tanköltepényére, A szerelem művészetére, vala
mint Petronius törédékesen fennmaradt, obszcén jeleneteket 
tartalmazó regényére, a Satyriconra. E művek minden bizony
nyal annak köszönhetik fennmaradásukat, hogy voltak iga
zán művelt szerzetesek, ők felismerték a bennük rejlő értéke
ket és csöndben másolták, terjesztették ezeket.

Ezen elvi kérdések tárgyalása után tizenhárom fejezetben 
kerül tárgyalásra a fentebb már megjelölt korszak irodalom- 
története.

A kötet átfogó ismereteket nyújt a római vallás fejlődésé
ről is, nyelvészetig régészeti kérdésekre is kitér, ahol a téma 
indokolttá teszi. Éppen ezért nemcsak az irodalomtörténet
tel foglalkozók forgathatják haszonnal. Minden nagy fejezet 
végén bibliográfia található, a felsorolásokban az egyes feje
zetek anyagával kapcsolatban megjelent hazai és külföldi 
művek jegyzékei találhatók. A szerző hangsúlyt fektet az 
adott korszak általános jellemzésére, részletesen tárgyalja a 
korszakban alkotó írók és költők életrajzait, ismerteti a 
nyelv, a stílus változásait is.

Az e témában korábban megjelent műveknek a rövidség 
csak egyik problémája. További nehézség, hogy az ún. iroda
lomtörténeti aranykorral (Horatius, Vergilius kora) a többi 
korszak rovására aránytalanul sokat foglalkoznak. A fen
tebb ismertetett kötetet -  minden valószínűség szerint -  
követni fogja 1993 karácsonyára az aranykort tárgyaló kö
tet, majd ezt követi az 1994-es könyvhétre megjelenő iroda
lomtörténeti ezüstkort tárgyaló kötet, végül, 1994 karácso
nyára az olvasó kezébe kerül a késő császárkor irodalmát 
tárgyaló IV. kötet.

Adamik Tamás vállalkozásának jelentős értéke, hogy a 
különböző irodalomtörténeti korszakok ismertetése során a 
már említett aránytalanságot sikeresen elkerüli, minden iro
dalomtörténeti korszakkal azonos terjedelemben foglalko
zik. Érdeme továbbá, hogy munkájához jórészt saját kutatá
sai szolgáltattak alapot. Ä jelen -  és az ezt követő három 
kötet anyagát is -  a szerző az ELTE latin szakos hallgatói 
előtt évek hosszú során, részleteiben már ismertette.

A szerző lebilincselő stílusa a könyvet élvezetes Olvas
mánnyá teszi nem szakemberek számára is.

A mű hézagpótló nemcsak a felsőoktatásban, hanem a 
művelődni vágyó, főképp humanista gondolkodású nagykö
zönség számára is.

A kiadványt Borzsák István, a téma legkitűnőbb ismerője 
lektorálta. A pécsi Seneca Kiadó jelentette meg.

Bódi Emese



Régi értékes orgonáink megőrzése O lvadó jéghegy D él tengerén?
Ez év október 14-én nyolc orszá

gos hatáskörű világi és egyházi 
szervezet, intézmény -  köztük a 
M agyarországi Evangélikus Egy
ház -  zenei konferenciát rendezett 
Budapesten, az M TA Zenetudo
mányi Intézetének nagytermében. 
A tanácskozásra a résztvevő egy
házzenészeket, lelkészeket, orgo
nistákat, orgonaépítőket, zenetu
dósokat és műemléki szakembere
ket ezúttal a régi értékes orgonáink 
iránti felelősségérzet gyűjtötte egy
be.

A rendezvényt a megnyitó kö
szöntések u tán  több történeti tá r
gyú előadás vezette be. Az előadók 
-  köztük néhányan a szomszédos 
országokból -  egyrészt a műem 
lékorgonák védelmének im m ár év
százados fejlődését elemezték, 
másrészt a hazai orgonakultúrá
hoz sok szállal kö tődő  felvidéki és 
erdélyi o rgonatájat m uta tták  be. 
Az itthoni orgonafelmérés eredmé
nyeit korábban  m ár több szakmai 
fórum  is megismerhette, ezúttal a 
magyarországi hangszereket a fel
mérés anyagából válogatott, s az 
előcsarnokban felállított kam ara- 
kiállítás reprezentálta.

A konferencia legfontosabb ese
ményére a délutáni és esti ó rákban 
került sor. A résztvevőkből alakí
to tt két m unkabizottság m egvitat
ta az „Irányelvek műemléki és m u
zeális értékű orgonák megőrzésé
hez és használatához” című doku
m entum tervezetet és az ahhoz írás
ban előzetesen elküldött m ódosító 
javaslatokat. Az előkészítő b izott
ságok szövegváltozatát végül a zá
ró plenáris ülés újabb vita és több 
m ódosítás u tán  egyhangúlag elfo
gadta. -  A  tanácskozást a vízivá
rosi Szent Ferenc Sebei tem plom 
ban orgonahangverseny követte. 
A százesztendős hangszeren M en
delssohn, Liszt és Schum ann m ű
vei hangzottak föl.

A körülm ények, amelyek között 
lehetővé válhat m űem lékorgonák 
hatékony védelme, idehaza nap
jainkra kezdenek kialakulni. -  
M ár a 60-as években megjelentek 
azok a műemléki és múzeum i jog
szabályok, melyek m egterem tették 
régi hangszerek m egóvásának tö r
vényes alapját. A gyakorlatban 
azonban ez csak a míves orgona- 
szekrényt védte, a hangszer lényegi 
részét képező belső szerkezet felú
jításakor az orgonaépítő  vagy a 
tulajdonos elképzelései szabadon 
érvényesülhettek. U gyanebben az 
időben kezdődtek meg az orgona
történeti ku tatások , m ajd néhány 
éve elkészült M agyarország teljes

orgonakatasztere. Ennek megszü
letése a műemléki orgonajegyzék 
összeállításának fő feltétele volt. 
Az utóbbi években lendületes fej
lődésnek indult a hazai orgonaépí
tő  ipar is, mely a háború  u tán  évti
zedekig csak vegetált: m ind több  a 
jó l képzett szakember, s kezeik kö
zül gyakran valóban kiváló, művé
szi alkotások kerülnek ki. -  Zenei 
életünk változásai szintén kedvez
tek m űem lékorgonáink sokáig 
m ostohán kezelt ügyének. Egyre 
népszerűbbé vált a régi zene korhű 
előadásm ódja, s ez felkeltette az 
érdeklődést a történeti hangszerek 
iránt. A közelm últban pedig újabb 
egyházi és világi zenei érdekképvi
seleti szervezetek alakultak  meg, 
program jaikban régi értékes orgo
nák m egóvását is szorgalmazzák.

Ilyen előzmények u tán  került te
hát sor az orgonás műemléki állás- 
foglalás kidolgozására. A széles 
szakm ai körben egyeztetett doku
m entum  alapvetően ajánlás, mely 
az általános műemlékvédelmi 
szem pontokra és nemzetközi meg
állapodásokra, valam int a Nyu- 
gat-E urópában az utóbbi három  
évtizedben megjelent hasonló ú t
m utatókra és bőséges szakiroda- 
lom ra épül; ugyanekkor tarta l
m azza hazai hatályos jogszabá
lyok egyes vonatkozó részeit is. Az 
állásfoglalás hazánkban e szakte
rületen elsőként próbál pontosan 
definiálni olyan alapfogalm akat, 
m int például m űem lékorgona, res

taurálás, kiegészítés. A hozzá kap
csolódó útm utató  az orgonák tu 
lajdonosait, használóit kívánja el
igazítani, hangszerük használatá
ban, m egóvásában segíteni. A do
kum entum  m ár címében is megfo
galm azott egyik fő erénye, hogy 
régi orgonáinkban nem  porosodó 
múzeumi tárgyakat lát, hanem 
azokat a liturgiát m a is szolgálni 
kívánó, évszázados kulturális 
örökségünknek tekinti.

Tem plom ainkat az utóbbi évti
zedekben elárasztották az ipari 
társadalom  tömegcikkei, az álm ű
vészet. A liturgiába is a valódi m u
zsika helyébe beto lakodott a negé
des, „korszerű” álzene, sok karza
ton  pedig valódi hangszerek he
lyett talmi és kérészéletű pótlékok 
kelletik m agukat. M a még csak re
m élhető, hogy az elfogadott irány
elvek a  csatolandó műemléki orgo
najegyzékkel együtt ezen a terüle
ten egy régóta kívánatos szemlélet- 
váltás segítői lesznek. E becses em
lékek fennm aradását ugyanis első
sorban nem a  sokfelöl hangozta
to tt pénzhiány akadályozza. Érté
keik felismerése, a hangszerek egy
szerű karbantartása, javíttatása 
hosszú időre megőrizheti azokat, 
míg költségesebb felújításukra, 
restaurálásukra sor kerülhet.

A dokum entum  teljes szövegét 
és a történeti előadásokat a m ost 
induló „M agyar Egyházzene” fo
lyóirat első számai közük, (edi)

D. P.*

A templomépítő város
D unaújvárosban a reform áció 

ünnepén Túrmezei Erzsébet verse 
hangzott: „Erős vár a m i Istenünk! 
S  ha diadalmasan felzeng az ének, 
mintha templomépítő, hitvalló őse
ink velünk énekelnének.”

Á ldottak  őseink, nagyszüleink, 
szüléink, keresztszüleink szerte az 
országban, sőt azon kivül is! H i
szen mi, a gyülekezet tagjai, külön
böző vidékekről szárm azunk: jö t
tünk  Somogyból, Bács-Kiskunból, 
Hevesből. Az idecsalogatott, lete
lepített em bereknek valósággá vá
lik az álm uk: tem plom unk lesz. 
így nemcsak lakhelyünk, hanem  
lelki o tthonunk  lesz a városban.

Á ldottak  tem plom építő őseink, 
kik erősitették bennünk a hitet, 
hogy kell, hogy lehet e kicsiny gyü
lekezetnek is tem plom építőkké 
válnunk.

Épül a templom. M ár nem  búj
hatunk  ki e feladat alól. 1993. ok
tóber 4-én m egkezdődött az épít
kezés.

Épül a templom. Nem mi emel
jü k  a falakat, de építenünk kell 
m agunkat, hogy lelki házzá épül
jünk. A gyülekezetét, hogy a falak 
között m ajd élet is lehessen, hogy 
adom ányainkból a tem plom  elké
szüljön. Az Országos Egyház viseü 
a kiadások nagy részét, de a gyüle
kezet tagjai is áldozatot vállalnak. 
S m ost kérjük az ország evangéli- 
kusságát, hogy adom ányaival se
gítse terveink valóra váltását.

Épül a templom. Folyik az ala
pozás. Az alap erős. Biztos talajon 
áll: Isten igéjén. H am arosan  D u
naújvárosban is egy kicsiny torony 
hirdeti, hogy m inden emberi eszme 
változik, az Ő igéje örök. M ost 
hívjuk és kérjük az ország evangé- 
ljkusságát, hogy im ádságában vi
gye Isten elé építkezésünket.

♦
Az adóalapból levonható ala

pítvány szám laszám a: M H B RT. 
D unaújvárosi Igazgatóság 292- 
88883.

Venezuelában három-négyezer magyar 
él, jórészt a fővárosban, Caracasban, ahol 
egy szolgálati évet töltöttem. A számbecs
lés azért is bizonytalan, mert magyar vol
tára nem mindegyikük ad, sőt esetleg felej
teni igyekszik, aminek több oka is lehet. 
Nyerni aligha nyerhetnek ezzel -  ahol egy 
kisebbség jó beilleszkedése mellett is őrzi 
és éli nemzeti hagyományait s nyelvét, ott 
a befogadó ország is gyarapszik ezzel, amit 
egyébként már Szent István királyunk is 
hangsúlyozott. Caracasban a magyarság
nak mintegy a negyede tagja a Magyar 
Háznak, mely főként anyagilag egyre ne
hezebben tartható fenn, hiszen az 1945 és 
’56 után kikerülteknek már a gyerekeik is 
felnőttek, házasságaik nyelvi szempontból 
jobbára vegyesek, s a második, sőt netalán 
harmadik generáció mikor mennyit tud 
vagy akar átvenni magyar származásának 
értékeiből. Az emigráns sorsot sem olyan 
könnyű feldolgozni. Idővel a nyelv is meg
kopik, ha nem használják, vagy kevésbé 
ügyelnek rá, s annyi spanyol szót fűznek 
bele, hogy nehezen érti, aki nem tud spa
nyolul. A több mint négy évtizedig tartó 
hazai megszállottság s az irdatlan földrajzi

A M agyar Egyházzenei Társaság, mely keresztény 
és zsidó egyházzenészeket tömörítő szakmai szerve
zet, 1993 ádventjében indítja Magyar Egyházzene 
című negyedéves egyházzenei és liturgiái folyóiratát, 
az egyetlen tisztán ilyen tematikájú magyar lapot. 
H árom  szám 128, egy szám 144 oldal terjedelmű lesz.

E  szakmai fórum színvonalának kialakítása és 
m egtartása érdekében a Társaság vezetősége olyan 
ismert egyházzenészeket és liturgikus érdeklődésű lel
készeket kért föl a szerkesztőbizottságban való rész
vételre, akik a különböző egyházak-felekezetek 
irányzatait nagyrészt megjelenítik: hat római és két 
görög katolikus, öt református, egy-egy zsidó, orto
dox és baptista egyházzenész mellett Ferenczi Ilona, 
Pröhle Károly, Trajtler Gábor és a  kolozsvári Kovács 
László A ttila képviseli az evangélikds egyházzenét.

A szerkesztőbizottság elnöke Dobszay László zene
tudós, karnagy, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis
kola egyházzenei tanszakának tanszékvezető egyete
mi tanára. A felelős szerkesztő Déri Balázs klasszikus 
filológus, karvezetö.

A nyomdai munkálatokat a Református Egyház 
Ráday Nyomdája végzi. A terjesztés postán keresztül 
ill. egyházi és zeneműboltok révén történik.

Az első szám tartalmából: Augustinus zsoltármagya
rázata -  Philipp Harnoncourt (Graz) és Dobszay László

távolság is megtette a magáét. Tisztelet és 
megbecsülés mindazoknak, akik a nem ép
pen kedvező viszonyok ellenére ebben is 
derekasan megállták a helyüket. Élő pél
da: magyar anya nagykorú gyereke na
gyon jól beszél magyarul, sőt német félje 
is meglehetősen bírja nyelvünket (s ismé
telten látjuk őket istentiszteleteinken).

A magyar protestáns gyülekezetnek is 
megvannak a fogyással kapcsolatos gond
jai; hit és élet dolgában szintén állandó 
„renoválásra” szorulunk, mint bárhol má
sutt a világon. Fővárosi egyháztagjaik kö
zött alig hihetően sok a felsőfokú végzett
ségű. Többüknek sokat köszönhet(ett) a 
régebben még szakemberekben eléggé szű
kölködő Venezuela. Vívóikat is magyar 
katonatiszt vitte olimpiai szintre. A gyüle
kezeti mozgást pedig így vázolta egy alkal
mi versike:

, Ez a magyar gyülekezet, 
nagy benne az igyekezet.
S  mi férfiaktól nem telhet, 
majd elvégzi a nőegylet!

Ez így igaz, a presbitérium is elismeri. 
Mindemellett megszűnhetnének az anyagi 
gondok, ha a tehetősebbeknek legalább a

az egyházzene felekezeti sokszínűségéről ill. a felekezet- 
től független egyházzene normáiról -  M áté János, Tar- 
dy László és Trajtler Gábor az egyházzenészek mai 
helyzetéről -  tanulmány az aDeluják történetéről -  
Ferenczi Ilona és Pásztor János református teológiai 
tanár a  XVI-XVI1. századi magyar protestáns grego
riánról ill. felelevenítésének feladatairól -  Karasszon 
Dezső a genfi zsoltárok helyes énekléséről -  Dávid István 
a nagykőrösi orgona felújításáról -  Jobbágy István a 
magyar baptista egyházzene első évtizedeiről -  Raj Ta
más főrabbi a hanuka ünnepéről -  ortodox és görög 
katolikus ádventi énekek -  az új egyházzenei tanterv 
dokumentumai -  a  Theologiai Szemle egyházzenei és 
liturgikai vonatkozású cikkeinek bibliográfiája -  hírek, 
évfordulós megemlékezések, könyvszemle. Mindezek 
számos kép- és kottaillusztrációval, ízléses kivitelben.

Az éves előfizetési díj a Társaság tagjainak 600, 
másoknak 800 Ft. A lap előfizethető csekken, melyet 
az előfizetési szándék jelzése után kapnak meg. A le
vélben pontosan tűntessék fel a  megrendelő nevét, 
címét és a példányszámot. A lap közvetlenül is meg
rendelhető (csekken) az OTV V. kerületi fiókl 
218-98055 /  M agyar Egyházzenei Társaság 
508-042879-2 számlaszámon.

A M agyar Egyházzenei Társaság (kizárólag levele
zési) címe: Budapest 1093 Lónyay u. 3. V/2.

nagyobb fele kereseti, illetve vagyoni vi
szonyaival arányosan venne részt egyházá
nak fenntartásában. A magyar „jéghegy” 
is lassabban olvadna.

Más ez a világ. Nemcsak azért, ólért r 
venézek 6-8 fokkal később kezdenek iz 
zadni, „visszafelé” pedig ugyanannyivá 
hamarabb fáznak, mini az európaiak. Ami 
ott kellemetlen lármának számit, az is jó
val feljebb kezdődik. (Csak most tudom 
igazán, Caracas után, hogy budapesti la
kásunk voltaképpen milyen csendes!) Az 
egész élet harsányabb, akár csak a színek. 
Több a mosoly és az udvariasság, a kedély 
és a hangulat, a nagyfokú kiszámíthatat
lanságig menően, amibe még intézményes 
lelkiismeretlenség is belefér, például a pos
táé: egyik lányomnak három leveléből 
egyet kaptam csak meg, a nem légi posta 
pedig akár nyolc hónapig is „úszik", ha 
ugyan vizbe nem fúl. De legalább sokkal 
drágább a miénknél. Az infláció 40% kö
rüli. A bűnözés, főként pedig a korrupció 
messze meghaladja a magyarországit. Is
kolarendszerük gyenge. Érzelmi világuk 
erős: ahol mi magyarok siránkoznánk, ők 
dallal űzik el a felhőt. >

Tipikus venéz kép tárul elém egy biztosi-* 
tó társaság épületében várakozva: fiatal 
hölgy magyaraz telefonon valamit az ügyfél
nek, mégpedig olyatén buzgósággal, hogy 
a kagylót a vállával szorítja a füléhez, kü
lönben nem tudna mindkét kezével-kaijával 
szélesen gesztikulálni, még rágyújtani is 
csak később tud szegény emiatt...

Autópályarendszer hálózza be Caracast, 
ami még jobb volna, ha a jelzőtáblák min
denütt kielégítően ott lennének. Nem egy 
eltévedést köszönhettünk feleségemmel 
ilyen hiánynak. De ennél is jóval nagyobb 
bökkenő, hogy - elsősorban régibb, sokat 
használt útvonalakon -  igen veszélyes 
nagyságú gödrök várják vendégmaraszta- 
lóan a beléjük roggyanó kereket. Hogy 
akkor aztán kell-e vagy elég-e a darusko
csit hívni, az esetenként változik. Akarni 
senki sem akarja, de a gödör ott van, s ami 
megeshet, előbb-utóbb megesik. Minden 
rosszakarat nélkül.

A tervezett három év helyett azért jöt
tünk haza egy év múltán, mert az Evangéli
kus Életben megjelent caracasi hirdetésben 
„évente hazautazási lehetőséget és rendes 
szabadságot” biztosítottak, és csak ott tar
tózkodásunk harmadik hónapjában derült 
ki: az évi hazautazást fatális sajtóhibának 
tekinti a vezetőség -  amiről viszont minket 
nem értesítettek, csak az összes többi jelöl
tet, még lelkészválasztás előtt. Mi viszont 
ama pár szó nélkül semmiképp sem jelent
keztünk volna, egynél több, igen nyomós 
okból. Az ezután felajánlott egyszeri haza
utazás sem volt számunkra megoldás (rész
letezhetném, miért). így aztán hazajöt
tünk. Én azt hiszem. mindemellett azzal az 
egy évvel is lehetett Istennek célja. Itthon 
mindenesetre bőven akad tennivalónk.

Caracasban, ahol sok kedvességben, se
gítségben, szerctetben lehetett részünk, 
gyülekezeten kivül is, tavaly ilyenkor, ha 
meghívás révén úszómedencés nagy kertbe 
szabadulhattunk ki, még arra kellett 
ügyelnünk, nehogy (összesen) 15-20 perc

é n é l  többet legyünk a napon. Most itthon 
„reklimatizálodunk". Venezuela magyar 
protestáns és minden más egyházának, va
lamint új kormányának, főként népének a 
trópusokhoz illő virágzást kívánunk.

Bodrog Miklós

CANTATE D O M IN O !

A lutheri reformáció az istentiszteletek zenei nyelvét is megújította. Maga 
Luther Márton is sok szép éneket alkotott, zenét, szöveget komponált, amelyek 
ma is köztünk élnek, legszebb énekeink közé tartoznak. Éneklő egyház lettünk. 
A közös éneklés öröme ma is áthatja liturgiánkat. Kántori múltam egyik legnagy
szerűbb élménye: a békéscsabai öreg templomban 4000 torokból szólalt meg az 
Erős vár a reformációi istentiszteleten. Ez a vár bizony erős volt.

Az ének a csecsemősírástól szeretteink búcsúztatásáig végigkíséri egész életün
ket. Hány embert vigasztalt meg egy temetésen a felhangzó „Jézus én bizodal
mám” kezdetű énekünk. Ezért nem hiányozhat a lutheránus temetésről a közös 
éneklés! Minden közös éneklésnek közösségformáló ereje van. Gyülekezetformáló 
ereje van, a keresztény embernek örömöt, hitet ad. így lehet a zenével építeni Isten 
országát. Az ember társas lény. A közösen végzett munka vagy az éneklés egy cél, 
egy hit felé összefogja a közösséget.

Édesapám gyermekkoromban az énekórákat a templomban tartotta, ahol a 
következő vasárnapi istentiszteleten megszólaló korátokat gyakoroltuk. És vasár
nap zengett az ének. Sajnos, ma az ember elfelejt énekelni. Életünkre rátelepedett 
a gépzene. Ifjsúságunktól elvette az élő, egyéni muzsikálás örömét és csukott 
szájjal, közömbösen ülnek a templompadokban, még csak nem is restelkednek, 
amikor a mellettük ülő bácsik vagy nénik gyakran fejből énekelnek. így vannak 
jelen az istentiszteleten, de csak félig. Ezért volt számomra nagyon szomorú a 
fasori templomban az elmúlt reformációi istentiszteleten, hogy az Evangélikus 
Gimnázium közel ötszáz tanulójának a szája zárva maradt, pedig az Erős várat 
énekeltük, és az Erős vár egy vacak kis bódé maradt.

Peskó György 
orgonaművész

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

IMAHÉT A KERESZTYÉN EGYSÉGÉRT, 1994
Isten népének feladata, hogy egy legyen „szívében és lelkében” -  ApCsel 4,23-37

Isten házanépe: Egykor szétszóródva, ma összegyűjtve 

Isten békét ígér népének
A büszkeség elidegeníti az embereket Istentől és a kommu
nikáció lehetősége megszűnik 
A Szentlélek újjáépíti a közösséget 
Jézus azért halt meg, hogy Isten szétszórtan élő gyermekeit 
újra összegyűjtse

ELSŐ NAP
Zsolt 85 
lMóz 11,1-9

ApCsel 2,1-11 
János 11,47-52

Ahogyan a zsoltáros írja, az egész 
emberiség vágyakozik egy olyan közös
ségre, amelyben szeretet es hűség, igazság 
és béke van jelen (Zsoltárok 85,11.). Isten 
válaszolt nepe sóvárgására. A keresztyé
nek örömmel tapasztalhatják, hogy Isten 
Krisztusban újjateremti azt a közösséget, 
amelyre teremtettünk, de egy sokkal tö
kéletesebb formában. És mint Isten háza- 
népének tagjai (Ef 2,19) részesülhetünk 
ebben az új életben, a Szentháromság 
által teremtett „koinonia”-ban.

A bűn azonban belépett a világba: 
az összegyűjtés és a szétszóródás szöges 
ellentétben áll egymással. E két szó 
rendkívül modern és aktuális ma is, 
azonnal népekre gondolhatunk, ame
lyeket a háború, az éhezés, természeti 
katasztrófák, erkölcsi összeomlás, 
vagy identitásuk elvesztése szétszórt a 
világban; csoportok, közösségek, csa
ládok juthatnak eszünkbe, amelyeket 
különböző viták, konfliktusok szembe
állítottak egymással.

A Mózes első könyvéből választott 
igeszakasz (11, 1-9) rámutat ennek a 
döbbenetes szétszóratásnak az okára: 
a büszkeségre. Ez a szimbolikus beszá
moló bemutatja, hogy a nép hogyan 
próbált meg fellázadni Isten ellen Bá
bel tornyának építésével. Az egy nyelv

ből sok lett a büszkeség bűne miatt. 
Pünkösd csodája (ApCsel 2, 1-11) ar
ról beszél, hogy ezt a szétszórt népet 
Isten hogyan ajándékozza meg a Szent
lélek ajandékaval, amelynek eredmé
nyeképpen új közösség születik.

Az egyház történeteben ugyanazzal 
a szétszórtsággal és megosztottsággal 
találkozhatunk, mint ami a kinyilat
koztatás történetét jellemzi. A keresz
tyének is engedték, hogy megérintse 
őket a bábeli büszkeség szelleme. Pün
kösd Szelleme azonban az ökumenikus 
mozgalmat hívta életre. Azóta is él az 
egyházakban a közösségre való vágy, a 
megbékélés új útjai nyílnak meg. Re
ményünk megújulhatott.

Imádság
Atyánk, add, hogy Szentlelked meg

taníthasson bennünket az Evangélium 
új nyelvére, a megbocsátás’és kegye
lem, a törődés és szeretet nyelvére, 
hogy részt vehessünk Isten népének 
nagy építkezésében. Halld meg a ke
resztyének imádságát most, amikor 
összegyűltünk előtted, szerető Atyánk, 
és vezesd szétszórtan élő gyermekeidet 
újra magadhoz. Jézus Krisztus nevében 
kérünk, aki él és uralkodik,veled és a 
Szentlélekkel mindörökké. Ámen.

MÁSODIK NAP
Zsolt 148.
1 Mózes 9,8-17 
Róm 8, 18-23 
János 1,1-5; 9-14

Isten házanépe: Az egész teremtett világ

Az egész teremtett világ együtt dicsérje a Teremtőt 
Isten szövetséget köt a föld minden teremtményével 
A teremtett világ is megszabadul a romlandóságtól 
„Minden általa lett... Az Ige testté lett, itt élt 
közöttünk”

Isten szavával megteremtette a világ
mindenséget. Az Igével (Logos) Isten 
mindent egybeköt, szövetséget köt 
minden teremtményével, hogy semmis
sé tegye ezáltal az emberi bűn követ
kezményeit.

Noé képviseli az embert, akinek 
megbízatása, hogy az emberiséget a te
remtett világgal harmóniában tartsa. 
De a történelem tanulmányozása során 
megláthatjuk, hogy ugyanaz az ember 
önző módon kihasználja a természetet, 
ahelyett, hogy jó pásztora lenne annak, 
és csak növeli fájdalmait, amelyeket az 
új világ létrejötte okoz. ,

Ezért „a teremtett világ sóvárogva 
várja az Isten fiainak megjelenését” 
(Rom 8,19). Megosztottságuk miatt 
azonban a keresztyének tanúskodása

nem lehet igazi: nem hirdethetik az 
Evangéliumot minden teremtménynek 
úgy, hogy minden, „ami a mennyben, 
ami a földön van” egybefoglaltasson 
Krisztusban, aki az egyház feje.

Imádság
Teremtő Isten, Kezed alkotása a 

menny és a föld, minden élőlény és mi 
is valamennyien. Együtt dicsérünk Té
ged szeretetedért. Add, hogy az a Szó, 
amely a világot is megalkotta, lehessen 
bölcsességünk és iránymutatónk, ami
kor világunkról gondoskodunk. Add, 
hogy a Lélek, amely a teremtés hajna
lán a vizeken lebegett, ébressze ben
nünk az egységre való vágyakozást. És 
jöjjön el a Te országod. Amen. (Egy ír 
ökumenikus csoport')

Isten házanépe: Minden népért

„Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek” 
Istened az én Istenem lesz 
Minden nép közössége egység és sokféleség 
Egy samáriai asszony a Megváltóról beszél né
pének

HARMADIK NAP
Zsolt 96.
Ruth 1,1—9;16 
ApCsel 15,13-18 
János 4,39-42

Amikor Isten kiválasztott egy népet 
magának, akkor ezt minden nemzet 
üdvösségéért tette. Isten az idők kezde
te óta készíti azt, hogy szövetségre lép
jen velük.

Ruth az idegen asszony, aki „Moáb 
mezején született”, miután özvegy lett, 
ragaszkodott hozzá, hogy anyósa, Na
omi magával vigye őt otthonába, a jú- 
deai Betlehembe. Ugyanazon a földön 
az idegen és a helybeli asszony egyetér
tésben, ugyanabban a hitben él: „Né
ped az én népem, Istened az én Iste
nem.” ; ez Ruth örömteli és bizalomtel
jes válasza annak az asszonynak, aki 
otthonába magával viszi.

A samáriai asszony is megértette, 
hogy Krisztus a világ Megváltója. El
ment és beszélt népének arról az em
berről, aki befogadta őt. (János 4, 
39-42). Az Evangélium hirdetése a sa-

máriaiaknak Krisztus missziójára mu
tat rá, amelynek célja, hogy egységre 
gyűjtse össze Isten sokféle, szétszórtan 
elő gyermekét.

A jeruzsálemi gyűlés elfogadja azo
kat a pogányokat, akik csatlakoznak 
az egyházhoz. Szóba se jött az, hogy 
alávessék őket a törvénynek. Hiszen 
Isten gondoskodott arról, hogy: „a po- 
gányok közül népet szerezzen az ő ne
vének.” (ApCsel 15, 14-17)

„Mert Isten azt akarja, hogy külön
böző fajú, korú és nemű, különböző 
kultúrában, illetve szociális rendben 
élő emberek ,koinoniá’-ban, közösség
ben éljenek egymással -  azok az embe
rek, akik a Szentlélek munkája által 
Jézus Krisztusban közösségben élhet
nek az Atyával és egymással (Ef 2.)” (A 
,Koinonia’ felé Hitben, Életben és Ta
núságtételben”, részlet a Hit és Egy

házszervezet ötödik világgyűlésére ké
szített vitaanyagból, 11. paragrafus) 

Az ökumenikus mozgalom arra bá
torít bennünket, hogy figyeljünk arra, 
amit a Szentlélek mond az egyházak
nak, valamint az egységet teremtő 
munkájára. Az ökumenikus mozgalom 
egy olyan egyház felé tart, amely a Szö
vetség és az emberek Istennel és egy
mással történő megbékélésének jelképe 
lesz.

Imádság
O, Istenünk, aki a föld sarkainak is 

teremtője vagy, akiben nincs faji, vagy 
földrajzi megkülönböztetettség, akiben 
mindannyian egyek vagyunk; 
Könyörgünk, rombold le a bennünket 
elválasztó válaszfalakat, hogy együtt, 
összhangban munkálkodhassunk egy
mással es veled, Jézus Krisztus, a mi 
Urunk által. Ámen.
(Egy ír ökumenikus csoport)

NEGYEDIK NAP
Zsolt 122.
2Sám 7,1-5,12-16 
1 Péter 2,4-10 
János 2,13-22

Isten házanépe: Élet Krisztusban

„Az Ür házába megyünk”
Ház az Űr nevének tiszteletére 
Élő kövek a lelki házban 
A templom, amelynek élő kövei vagyunk -  a 
Krisztus teste

Húsvétkor Jézus Krisztus Isten e vi
lági jelenlétének szent templomává 
lesz: „Romboljátok le ezt a templomot 
és három nap alatt felépítem... o azon
ban testének templomáról beszélt.” 
(János 2, 19-21)

A hit és a keresztség által, amelyek 
Krisztus Húsvétjával egyesítenek ben
nünket, mindannyian e templomnak 
élő köveivé válhatunk. így készít Isten 
szállást magának mindannyiunkban. 
Isten házanépének tagjai lehetünk, 
Krisztus testvérei lehetünk már most.

Ez az új élet megtérésre ösztönöz ben
nünket; olyan szent harmóniában kell 
élnünk, amely Isten házanépét jellemzi.

A keresztyének, akiket a húsvéti hit 
egyesít, az egység felé haladnak és arra 
figyelnek, ami inár most összeköti 
őket. így igyekezhetünk afelé, hogy a 
teljes ,koinoniá'-t elérjük.

Imádság
Megváltó Istenünk, aki közöttünk 

lakozol, Te megszenteled népedet, ami
kor egyházad templomának élő kövei
vé teszel bennünket. A Szentlélek aján
déka által egyesíts bennünket Krisztus
sal, hogy őbenne növekedhessünk a 
szeretetten és együtt hirdethessük cso
dálatos müveidet a világban. Ámen. 
(Egy ír ökumenikus csoport)

ÖTÖDIK NAP Isten házanépe: Otthon

„Mily kedvesek a te hajlékaid”
Égy család az Úr szolgálatát választja
Hit a családon belől
Jézus neveltetése Názáretben

Zsolt 84.
Józsué 24,1 14-15 
2Tim 1,3-7 3,14-15 
Lukács 2,41-52

A Család Éve (1994) a családnak a 
modem társadalomban betöltött fon
tos helyét hangsúlyozza. A keresztyén 
egyház mindig is úgy tartotta számon

a családot, mint amelyet Isten arra ren
delt, hogy a szeretet és egység beteljesü
lésének helye legyen. Sajnos emberi hi- 

(Folytatás a 4. oldalon)
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A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igaz
ság Jézus Krisztus által jelent meg. Jn 1,17

VASÁRNAP Adjatok hálát az Istennek, az Atyának 
mindenkor, mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus ne
vében. Ef 5,20 (Zsolt 34,4; Jn 2,1-11; Róm 12,4-16; 
Zsolt 1). Mindenkor? Mindenért? Ez azért túlzás -  
mondhatná valaki. Akkor is, amikor az életszínvona
lam anyagilag csökken? Igen, akkor is. Akkor is, ha 
megöregedtem és hamar elfáradok? Igen, akkor is. 
Azért is, ha beteg vagyok és fájdalmaim vannak? Igen, 
azért is. Azért is, ha valaki jól beolvasott nekem és 
szememre vetette hibáimat, bűneimet? Igen azért is. 
Mindenkor, mindenért? Igen, mert Jézus 2000 éve a 
kereszten igent mondott rád.

HÉTFŐ József vigasztalta testvéreit és szívhez szólóan 
beszélt velük. lMóz 50,21 (IThessz 5,15; Mk 2,18-22; 
5Móz 1,1-18). A természeti ember legfőbb közmondá
sa ez: Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Ha 
megütnek, visszaütök. Ha megsértenek, megtalálom a 
módját a válasznak. Ha valaki ad, esetleg én is adok, 
de ha nem ad, semmi jót ne várjon tőlem. A kultúrem- 
ber is ugyanezt teszi, de olyan kifinomult formában, 
hogy ezért mindenki tisztességes polgárnak fogja tarta
ni: Az újjászületett ember nincs alávetve a világ ilyen
fajta „igazságainak". Óriási lehetőséget kaptál: nem 
vagy köteles visszaütni; megbocsáthatsz!

KEDD Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvény
telenül szerzett nagy jövedelem. Péld 16,8 (IThessz 4,6; 
Mk .3,1—6; 5Móz 1,19-33). A tapasztalat azt mutatja, 
hogy aki gazdag lett, az mind meg akart gazdagodni. 
Törvényesen meggazdagodni nem lehet, mert amennyi
vel több van nálad, annyival kevesebb van máshol. Ha 
gazdag vagy, a következő problémáid adódhatnak: 
Hová tegyem a pénzem? Vajon jó helyre tettem-e? 
Kirabolhatnak, meggyilkolhatnak, elrabolhatják vált
ságdíjért családtagjaidat, nem tudsz kilépni a taposó
malomból, nincs időd elkölteni a pénzed, gyermekeid 
és az örökösök a halálodat lesik, mindezen túl elveszted 
az üdvösséget. Megéri?

NAP RA ---------- v
SZERDA Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, 

hogy ha valamit az akarata szerint kérünk, meghallgat 
minket. ÍJn 5,14 (4Móz 14,20; Mt 19,3-9; 5Móz 
1,34-46). Istennek terve van veled (az üdvösség), ezért 
csak az ő tervébe illő kéréseidet hallgatja meg. Mivel nem 
lehetsz benne biztos, hogy kérésed Isten tervébe illik-e, 
ezért nem maradhat el a következő mondat: „Mindazál- 
tal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy Te.”
CSÜTÖRTÖK A világ pedig elmúlik, és annak kívánsá
ga is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örök
ké. ÍJn 2,17 (lK ir 3, 5-9; Mt 5,17-20; 5Móz 2,16-25). 
Koporsónál feltehetjük a kérdést: mire érdemes emlé
kezni ebből az életből? A halál világosan megmutatja, 
hogy csak arra, ami másnak is hasznára volt. Ami 
ugyanis a saját hasznomra történt, azt a halál egy pilla
nat alatt értelmetlenné teszi. Isten is fel fogja egyszer 
tenni ezt a kérdést, ne felejtsük el: Mire is érdemes 
emlékezni a te életedből?
PÉNTEK Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy
szülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen. Jn 3,16 (Jer 14,21; lK or 
2,1-5; 5Móz 2,16-25). Luther Márton átalakította ezt 
a mondatot a következőképpen: Mert úgy szerette Is
ten Luther Mártont, hogy az ő egyszülött fiát adta, 
hogy ha Luther Márton hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen. Most alakítsd át a nevedre és 
élj aszerint.
SZOMBAT Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes 
a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröl
tetik a töredékes. lK or 13,9-10; (Jób 11,7; Róm 
3,19-22; 5Móz 3,12-29). Ostoba ember az, aki azt hiszi, 
hogy valamit tökéletesen ismer. A tudatlanság biztos 
talaján áll az isten-tagadás is. Aki elfogadja Isten létét 
és uralmát, annak a számára is titok marad az Isten 
egésze, mert Isten csak annyit enged magából meglát
nunk, amennyit megmutatott Jézusban. De ennyi elég 
az üdvösséghez. Ott fog beteljesedni a tökéletesség, ami 
nem más, mint tisztán látni magamat és az Istent.

Mekis Ádám

IMAHÉT A KERESZTYÉN EGYSÉGÉRT, 1994
Isten népének feladata, hogy egy legyen „szívében és lelkében” -  ApCsel 4, 23-37

(Folytatás a 3. oldalról)

bákból sokszor a boldogtalanság és vi
szálykodás helyévé vált a család. Sze
kularizált világunkban a keresztyén 
embereknek újra az a feladata, hogy 
Istennek adjanak elsőbbséget a csalá
don belül is (Józsué 24), hogy Krisztus 
és az Evangélium szelleme formálhas
sák a családi légkört és így a keresztyén 
hitet átadhassák a következő gene
rációnak (2Tim), a családot az öröm, a 
béke, a megbocsátás és az egymásnak 
való szolgálat helyévé tegyék.

Hasonlóképpen az egyház is, mint

Isten családja, lelki otthonná kell, hogy 
váljon, ahol minden nép, minden férfi 
és nő, fiatalok és idősek, házasok és 
egyedülállók otthonra leljenek, ahol 
szolgálhatnak egymásnak szeretetben és 
boldogan magasztalhatják Istent. Imád
koznunk kell azért, hogy Isten szüntesse 
meg a válaszfalakat, amelyek elválaszta
nak embereket egymástól családon be
lül, valamint az egyházak között. Ez a 
két terület figyelmeztessen bennünket 
arra, hogy jobban megbecsüljük azokat 
a családokat, amelyekben több felekezet 
is képviselteti magát, és amelyek a ke
resztyén egységért fáradoznak.

Imádság
Istenünk, aki a szeretet és öröm for

rása vagy, Te az egyházat és a családot 
is a béke, az egymásnak való szolgálat 
és egymás gazdagításának helyévé aka
rod tenni. Megvalljuk neked, hogy ön- 
zőek vagyunk és hiányzik belőlünk az 
alázat és emiatt keletkeznek mindenütt 
a viszálykodások. Kérünk, segíts ben
nünket, hogy otthonunk és egyházunk 
Urának vaUjunk téged szóval és csele
kedetekkel. Te gyógyítsd be sebeinket, 
a mi Urunkért és Megváltónkért, Jézus 
Krisztusért. Ámen.

HATODIK NAP
Zsolt 146. 
5Móz 15,4-11 
2Kor 9,6-15

Isten házanépe: Egymás terhét hordozzátok

Isten igazságot szolgáltat az elnyomottaknak 
Felelősségünk a szegényekért 
Egymás szolgálata által Istennek szolgálunk 
Nem magunknak, másoknak szolgálunkMáté 6,1-4

Isten házanépének tagjaiként felada
tunk, hogy megértsük, támogassák fe
lebarátainkat, odafigyeljünk egymásra, 
hordozzuk egymás terhét, magunkat 
nem kímélve. Ugyanakkor tudnunk 
kell elfogadni is egymástól, mind lelki, 
mind anyagi értelemben. Ez az adako
zás és elfogadás, amelyet a keresztyé
nek és az egyházak gyakorolnak, a köl
csönös összetartozásunkban gyökere
zik, amely pedig a közösségből ered, 
amelyben már valamennyien részesül

hetünk. Ez gazdagít bennünket, segít, 
hogy jelenlegi megosztottságunkon túl 
tudjunk tekinteni, valamint bátorít, 
hogy törekedjünk elérni a keresztyének 
teljes egységét. Ennek az egységnek a 
mértéke -  ami Isten ajándéka -  szá
munkra kimondhatatlan, elképzelhe
tetlen a mértéke. (2Kor 9,15)

A közösségvállalással és egymás ter
hének hordozásával nem a magunk di
csőségét keressük (Máté 6,1-4), hanem 
a hit teljes szeretetközösségét. Erőt

kaphatunk ahhoz, hogy megvalljuk 
azokat a bűneinket, amelyek Istent és 
embertársainkat megszomoritják, és 
amelyek mellett nem fér meg szívünk
ben a szeretet.

Imádság
Úr Jézus Krisztus, mi Tebenned hi

szünk és akaratodat szeretnénk csele
kedni. Kérünk, add életünkbe a Te erő
det, hogy tanúskodhassunk a Te önzet
len szeretetedről és alázatodról cseleke
deteinkkel, életünkkel. Segíts, hogy tá
mogathassuk egymást és megpróbáljuk 
leküzdeni a gyűlöletet, a meg nem ér
tést. Add, hogy hordozni tudjuk egy
más terhét, a válaszfalak ledöntésén 
buzgólkodjunk és együtt magasztaljuk 
nevedet. Amen.

HETEDIK NAP
Zsolt 122. 
Józsué 1,1,6-9 
ApCsel 4,31-37 
János 15,9-17

Isten házanépe: Krisztus eggyé tesz bennünket

A város részei jól illenek egymáshoz 
Ne rettegj, mert veled van az Úr 
Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titek 
Egyek legyetek lélekben és elhatározásban

Isten házanépe egy, de a keresztyé
nek és az egyházak megosztottságban 
élnek. Ennek számos, igen összetett 
oka van: a hit és megélésének különbö
ző értelmezései; történelmi körülmé
nyek; az emberek közti válaszfalak, 
amelyek az egyházon belül is megtalál
hatók; az emberi büszkeség; kqnokság 
és gyengeség.

Isten házanépének tagjaiként nem 
egy statikus, csupán önmagát ellátó 
közösséghez tartozunk, hanem az a fel
adatunk, hogy a szolgálat és misszió új 
és új területeire menjünk (1 Mózes 12). 
Isten Krisztus testében minden népet 
összegyűjt és arra akar felkészíteni ben
nünket, hogy kövessük Jézust, akárho- 
vá is vezet minket és tanúságot tegyünk 
Krisztus üdvözítő hatalmáról és szerete- 
téről, hogy az eljövendő királyság jeleit 
láthatóvá tegyük a földön (Máté 28.). 
Isten tervének megvalósítását rábízta az 
egyházra, ezért házanépének azt egy 
szívvel és egy lélekkel teljesítenie kell. Az 
egyházak közötti versengésnek, az olcsó 
„sikereknek”, amelyeknek a másik látja 
kárát, itt nincs helye.

Az egyház tehát, mint Isten háza eb
ben a világban, nyitottan kell, hogy 
éljen mindenki számára, aki szükséget 
szenved, nélkülöz. És így tud előremu
tatni arra a közösségre, amely teljes 
egységben él Isten új városában, ahol

Isten azt akarja, arra ösztönöz ben
nünket, hogy azt az egységet éljük meg 
mi is, ami Krisztusban lehet a miénk. 
„Krisztus eggyé tesz bennünket”, ha 
megpróbáljuk legyőzni a különbözősé
geket a hit értelmezésében és megtalál
juk közös küldetésünk, tanúságtéte
lünk és szolgálatunk útjait. Egységünk 
növekszik, ha nem engedjük, hogy po-

Isten lesz egyedül mindenek világossá
ga és vigasza (Jelenések 21).

Imádság
Urunk, Istenünk, Te Jézus Krisz

tus életével és feltámadásával meg-

litikai és kulturális körülmények elvá
lasszanak bennünket testvéreinktől a 
Jézus Krisztusban és ha megtanuljuk, 
hogy hogyan élhetünk Isten akarata 
szerint egyházáért és az egész teremtett 
világért a különbözőségek ellenére.

Imádság
Szerető Istenünk, aki a szeretet ki

apadhatatlan forrása vagy, Te azt pa
rancsoltad nekünk, hogy úgy-szeressük 
egymást, ahogyan Te szerettél bennün
ket. Add, hogy egyek lehessünk szi
vünkben és lelkűnkben, erősíts, hogy 
embertársainkkal együtt növekedhes
sünk a hitben és egységben.

mutattad nekünk, hogy a Te szerete
ted mindenkit átölel. Add, hogy mi, 
egyházad, és házad népe, tanúságot 
tehessünk hittel erről a szeretetről 
úgy, hogy vigaszt és reményt nyúj
tunk a rászorulóknak és befogadjuk 
őket örömmel testvéri közösségünk
be. Adj nekünk erőt és elszántságot, 
hogy leküzdjük a válaszfalakat és 
kölcsönös szeretettel és megbocsátás
sal előre tudjunk mutatni arra a ki
rályságra, ahol az igazság, fény és 
béke uralkodik és amely eljöveteléért 
buzgón^ könyörgünk és munkálko
dunk. Ámen.

TÖBB MINT 18 MILLIÓ MENEKÜLT VAN A VILÁGON!

Az ENSZ adatai szerint az elmúlt két utolsó évtizedben a menekültek száma 
a világon 2,5 millióról több mint 18,2 millióra szaporodott. 1992-ben átlag napon
ta tízezer ember lett földönfutóvá!

A legtöbb menekült (4,15 millió) Iránban él, és az ipari országok közül eddig 
Németországban (438 000). A hidegháború befejeződése óta megváltoztak az 
okok, amik miatt emberek kénytelenek elhagyni otthonaikat. Erre már nagyobb
részt nem egyéni üldöztetés készteti őket, hanem az erőszakos konfliktusok, és 
országaik polgári rendszereinek kaotikus összeomlása.

Az ENSZ menekültügyi szervezete igyekszik megfelelő intézkedésekkel kiszűrni 
a szegény országokból gazdasági okokból menekülőket, és komolyan figyelmeztet 
arra, hogy korszakunk jellemzője ne az etnikai erőszak legyen. Ez nemcsak Etiópiá
ban, Örményországban, Azerbajdzsánban, Grúziában, Irakban, a volt Jugoszláviá
ban -  és még sorolhatnánk a jelenleg dúló etnikai háborúskodások helyszíneit -, 
hanem világszerte 190 országban fenyeget, ahol is 5 ezer etnikai csoport él. (ÖTK)

Isten házanépe: Elhivatásunk, hogy elindul
junk
„Látták a földön mindenütt Istenünk szabadí- 
tását”

lMóz 12,1-9 Elhivatásunk, hogy induljunk az ismeretlen
felé

Jel 21,1-4 Isten új városa
Máté 28, 16-20 Tegyetek tanítvánnyá minden népet

NYOLCADIK NAP
Zsolt 98.

A VASÁRNAP IGÉJE
„TANÍTS MEG HÁT SZÍVBŐL KIÁLTANI”
M t 6 ,1 0

A leggyakrabban elhangzó imád
ság a Miatyánk. Kereszteléskor a 
gyermekéért hálát adó édesanyával 
együtt mondjuk el, azzal a buzdítás
sal, hogy legyen gyermekének is min
dennapi imádsága. Sokak számára, 
ez az egyetlen kapocs Isten felé. 
Mondják, akik nehéz helyzetükben 
lelkűk mélyéről halásszák elő, mint 
mentőövet. Sokan naponta bízó 
szívvel veszik ajkukra, mert hiszik, 
többet és jobbat nem tudnának kérni 
maguknak. Isten életünk iránti fi
gyelmes törődését jelzik ennek az 
imádságnak a gondolatai. Minden
ható Atyánkra emlékeztet,-akit sza
bad gyermeki 'bizalommal keresni és 
megszólítani. A létünkre, a kenye
rünkre, a bűnös szívünk megtisztulá
sára gondja van.

Isten meghallgatja az imádságun
kat akkor is, amikor mi figyelmetle
nül elkalandozva, mint más imádsá
gunk zárszavaként még elmondjuk a 
Miatyánkot.

Pedig ezzel fölbiztatjuk, cselekvés
re késztetjük Istent, avatkozzék be 
tetszése szerint az életünkbe, mert 
hisszük, hogy szándéka csak javunk
ra lehet.

Szokatlan dolog, hogy egy-egy 
mondatát kiemelve imádkozzuk, 
nemcsak azért, mert megtöri az egész 
imádság egységét. Valljuk be őszin
tén, a mindennapi kenyér gondja -  és 
ami ehhez Luther értelmezése szerint 
tartozik, munka, házastárs, gyere
kek, felsőbbség, béke - ,  sokkal job
ban nyomasztanak bennünket, mint 
az Isten országa kérdése. Az evangé
liumokat ismerő ember számára Ke
resztelő János szava és Jézus első 
igehirdetése ju t eszébe: „Térjetek 
meg, mert egészen közel van az Isten 
országa.” Jézus közelében sokakat 
rabul ejtett az a tisztaság, szentség, 
szavainak lelki békét vagy életet te
remtő ereje, amire Jézus is azt mond
ja: ez az Isten országa. Ezt nemcsak 
csodálni lehet, hanem befogadni, be
lőle élni, általa megszentelődni. Jé
zus akaija, hogy ne felejtsük el, hogy 
örökkévaló országa nem marad min
dig rejtett. Közeledünk afelé, amikor 
teljességre ju t az isteni uralom, min
den és mindenki felett. Ha él ben
nünk a remény és tudjuk kérni ennek 
eljövetelét, akkor vigyázzunk a hi
tünk mécsesére, nehogy váratlanul 
találjon az a nap.

A másik kérés, a legnehezebb 
imádság. Akkor morzsolgatjuk, ha 
nehéz próbákban úgy véljük, vég
képp ellenünkre történik minden. 
Megállítani, feltartóztatni nem lehet 
az események sodrát. Akkor legyen 
úgy, ahogy Ő akarja. Nem meggyő
ződés ez még, nem csendes elfoga
dás, hanem léfolytott lázadó, dacos 
tiltakozás.

„Ha a szív vérzik, a lélek zokog 
ha éjszakának tűnnek nappalok, 
eltördelni mégis a mondatot, 
hogy „legyen meg a Te akaratod”?
Inkább sikoltanék: „Atyám ne, ne! 
miért kell ennek így történnie?!” 
Szívem keserű lázadásba jut, 
ha érthetetlen előtte az út.
Sírva tesz fel kínzó kérdéseket:
„En Istenem, fiát ez a szeretet?!”

(Túrmezei Erzsébet: 
A legnehezebb kérés)

Pedig azért imádkozunk, hogy a 
legnagyobb és legmaradandóbb él
ményben lehessen részünk. Isten
gyermeki élet formálódjék az Atya 
munkája nyomán. Ettől azért szen
vedünk, mert mi úgy látjuk, hogy 
Isten akarata ellenünkre van. A bűn 
olyan mértékben tett vakká bennün
ket, hogy mindig megkérdőjelezzük, 
akik szeretik, azok életében valóban 
minden esemény javukat szolgálja? 
Annyi fájdalomból és csalódásból az 
a jó  formálódik, amit Isten felőlünk 
gondolt?

Jézus szívében is meg kellett érnie 
ennek az imádságnak. A gecsemáné- 
kerti nehéz vergődésben nagy gyöt
relmek között mondta ki: „Atyám, 
ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a 
pohár, mindazáltal ne úgy legyeh, 
ahogyan én akarom, hanem amint 
Te.” Pedig már sokkal korábban el
fogadta küldetését tekintve Isten 
akaratát. Belelátott abba, amibe mi 
nem látunk bele, hogy Isten az éle
tünket romboló gonosz erők rabsá
gából ki akar szabadítani. Szabadsá
gunknak a feltétele és az ára Jézus 
értünk odaszentelt és feláldozott éle
te volt. Jézus szívéből is nehéz imád
ságként szakadt fel: legyen meg a Te 
akaratod.

Amit ő átélt -  szenvedést és fájdal
mat -  nekünk nem kell. És biztosan 
tudhatjuk, hogy Isten nem hagy el, 
bármilyen szenvedés próbál megtör
ni bennünket. Jézusért irgalmas, 
gondos mennyei Atyánk. „Sem ma
gasság, sem mélység nem választhat 
el minket az Isten szeretetétől, amely 
megjelent Jézus Krisztusban.” 
Ámen.

Bálintné Varsányi Vilma

IMÁDKOZZUNK!

„Bocsáss meg, Atyám!”
Te szeretsz engem híven, igazán. 
Kínban vergődő szívvel is tudom:
Te vezetsz engem a legjobb úton. 
Ellenemre is véghezviheted, 
de szívem attól nem lesz csendesebb. 
Taníts meg hát szívből kiáltani, 
ne csak szájjal, de szívvel mondani: 
„Ahogy Te akarod, ne, ahogy én!”
A békesség csak így lesz az enyém. 
Ámen.
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VÍZKERESZT UTÁN 2. VASÁR
NAPON az oltárterítő színe: zöld. Az 
istentisztelet oltár előtti igéje: lTim 
2,4-7; az igehirdetés alapigéje: Mt 6,10.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán 1994. ja
nuár 23-án, vasárnap de. 10.05 órakor, 
a Budapest-Angy alföldi Gyülekezet 
templomából. Igét hirdet: ifj. Kendeh 
György lelkész.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK cím
mel evangélikus félórát közvetít a Kos
suth Rádió 1994. január 24-én, hétfőn 
13.30-14.00 között.

AZ ÉLET ÖSVÉNYÉN címmel Ke
lemen Erzsébet diakonissza testvérrel 
láthatunk beszélgetést a TV2 adásában 
január 19-én, szerdán este 20.25-kor.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 17.30-17.45. 49 m-es rövidhul
lám, 5885 kHz.

Január 15. szombat: Levelesláda — 
Bálint Józsefné.

Január 16. vasárnap: Blázy Árpád 
áhítata.

Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMÉNYEK
A Péteri Evangélikus Gyülekezet lel- 

készi hivatalának új telefonszáma: 29/ 
324-016

A Keresztény-Zsidó Társaság január 
19-i ülésén 18 órai kezdettel a Béke 
Királynéja Katolikus lelkészség (VIII. 
kér. Tömő u. 31.) termében dr. Szécsi 
József tart előadást A magyarországi 
katolikus hittankönyvek képe a zsidó
ságról az elmúlt évtizedekben cimmel.

A MAGYAR BÖRTÖNPASZTO- 
RÁCIÓS TÁRSASÁG januári ima
szándéka 16-án: „Imádkozzunk azo
kért, elmélkedjünk azokról, akik segít
séget és önbizalmat adnak az elítéltek
nek, személyes értékeik, adottságaik 
felismerésében.”

Felhívjuk a figyelmet az Evangélikus 
Múzeum Kossuth-kiállítására. Ritka 
dokumentumok ábrázolják egyhá
zunkhoz fűződő kapcsolatait. Kos- 
suth-képeslapok, rövid életrajz, Deák 
téri templomképek, Luther-rózsa 
nyakérem kapható a múzeumban. 
Nyitvatartási idő: hétfő kivételével na
ponta 10-18 óráig.

A Szolnoki Evangélikus Gyülekezet 
lelkészi hivatalának telefonszáma meg
változott. Az új szám; (56) 341-422.

ÓBUDA
Az óbudai evangélikus templomban 

1994. janur 29-én este 6 órai kezdettel 
zenés áhítat lesz. Közreműködik az 
óbudai Albert Schweitzer Ének- és Ze
nekar.

PÁLYÁZATOK -  FELVÉTELEK

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium pályázatot hirdet az 
alábbi tanári állásokra;
1 fő földrajz-német szak, aki vállalná a földrajzot német nyelven tanítani,
2 fő angol-magyar szak,
1 fő matematika-fizika szak,
1 fő testnevelés-bármely szak.
Feltétel: egyetemi végzettség.
A pályázat benyújtásának határideje folyamatos, de legkésőbb 1994. május 
31-ig kérjük a jelentkezést.
Az állások 1994. augusztus 16-án foglalhatók el.

*
A Budapesti Evangélikus Gimnázium (Fasor) feívételt hirdet a 8 osztályos 
gimnázium I. osztályába az 1994-95-ös tanévre, a jelenleg IV. osztályos 
általános iskolások részére. Jeletkezési lapot a gimnázium portáján, bármi
lyen időpontban lehet kapni. A lapok beadási határideje január 31. A felvé
teli várható időpontja február második felére esik.

*
A nagytarcsai Evangélikus Óvoda pályázatot hirdet a vezető óvónői állás 
betöltésére. Cím: 2142 Nagytarcsa, Sztehlo u. 1. Tel.: 28-370 684.

*

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium felvételt hirdet nyolcosztályos tago
zatára az 1994/95-ös tanévre jelenleg 4. osztályos budapesti és a főváros 
közvetlen közelében lakó evangélikus tanulók számára. Intemátusi elhelye
zést várhatóan tudunk biztosítani.

Jelentkezési lapok a budapesti és Pest megyei evangélikus lelkészi hivata
lokban és a gimnáziumban szerezhetők be.

A jelentkezés határideje 1994. február 18. A jelentkezési lapokat kérjük a 
gimnázium címére küldeni: 1052 Budapest, Sütő utca 1.

I

HALÁLOZÁS
Benkő Istvánná sz. Stéberl Zsuzsanna 

73 éves korában hosszú szenvedés után 
elhunyt. Temetése január 5-én volt 
Gyulán. „Jöjjetek énhozzám mindnyá
jan ...” Mt 11,28.

Elektronikus toronyóra-készítés, harang
villamosítás, automatizálás, vagyonvédelmi 
berendezések felszerelése. Orbán József, 
5500 Gyomaendrőd, Bocskai I. u. 31. Tel.: 
66/386-840.

Hatvanas házaspár bentlakás megtartásá
val átadná budai kertes háza tulajdonjogát, 
készpénzért és/vagy életjáradékért. Irányár: 
1,5 millió Ft. (reális értéke kb. 6 millió) Vála
szokat: Peterdi Lórándné 1116 Ezüstfenyő 
tér 8. Tel.: 186-35-09

U S

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Postafiók 500. BUDAPEST 1447. 
Telefon: 138-2360 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta

Index: 25 211 ISSN 0133-1302 

Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(940025/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij: fél évre 480 Ft, 
egy évre 960 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI 
UTOLSÓ VASÁRNAP

Tanuld meg azt, hogy Istent imádságodban ne

kísértsd.

Ne szabj eléje se időt se mértéket, 

se célt, se módot, se személyt, 

kikötvén, hogy mikor, hogyan segítsen. 

M ajd eltalálja Isten az ő megfoghatatlan

. bölcsességével. 

Luther Márton

■ ■ ■

„Áldásoddal megyünk..."
A FÉBÉ D iakonissza Testvér- 

közösségnek nagy ünnepe volt ád- 
vent 3. vasárnapján. A  pesthideg
kúti tem plom unkban ezen a napon 
indultak el Szebik Imre  püspök ál
dásával M ohácsi Sarolta, Janko- 
vics Eszter, és H egyi Eszter jelölt 
testvéreink a szolgálatra való fel
készülésre. M ellettük térdelt a F É 
BÉ teljes vezetősége szinte kö
rülölelve a nagy ú tra  készülődő fia
talokat. H add  álljon itt a nevük, 
azért is, hogy szolgálatukért sokan 
tudjunk im ádkozni: Túrmezei Er
zsébet főnökasszony, Taschner Er
zsébet a helyettese, M adocsai M ik 
lós és Csepregi Zsuzsanna  lelké
szek, dr. Gadó Pál és felesége, dr. 
Pöcze Tibor, dr. Csonka Géza, Gu- 
bek M ária, B iiky Károly, Simon  
Gyula és felesége. Az ádventi evan
gélium Keresztelő János próféciá
jában  m eghirdette a  Szentlélek 
ajándékát a  szolgálat terheinek 
hordozásához, és m egerősítette az 
áldást, am it Krisztus nevében kí
nált oda Főpásztorunk  szava, az 
áldásra váró kis csapatnak.

Az ünnepi istentisztelet u tán  a 
közgyűlésen dr. Fabiny T ibor a

A három diakonissza-jelölt

FÉB É Evangélikus Diakonissza 
Egyesület m últjára tekin tett vissza. 
Kiemelte különösen is a  korábbi 
három  főnökasszony szolgálatát, 
akik sorrendben így követték egy
m ást: Pauer Irma  1924-ben alapí
to tta  a FÉB É D iakonissza N őegy
letet, m iu tán  m ár korábban  jelen
tős belmissziói m unkát végzett, sőt 
1912—14-ig -  a háború  kitöréséig -  
Egyiptom ban a m oham edánok 
között külmissziói m unkát is vég
zett. -  1929-ben bekövetkezett vá

ratlan halála u tán  Trauschenfels El
zát választották meg a  FÉBÉ fő
nökasszonyának, aki áldásos szol
gálata és hosszú betegség után 
1938-ban költözött el Urához. U tó
da, dr. Farkas Mária  főnökasszony 
a  m egpróbáltatások és a szétszóra- 
tás ideje alatt is hű pásztora volt a 
rábízott nyájnak. Az 1951-ben be
következett „feloszlatáskor” több 
száz fébés-munkáskéz esett ki egy
házunk szolgálatából és annak a 
jelentős egyházi vagyonnak is nagy 
része — az erőszakos államosítások 
során -  kikerült egyházunk anyagi 
bázisából. -  Dr. Farkas M ária fő
nökasszony nemrég m ent el az élők 
sorából, emlékét -  az ünnepségen 
jelen lévők közül is -  sokan őrzik 
máig is szeretettel.

Taschner Erzsébet főtestvér -  
személyes élményei alapján -  fog
lalta  össze a FÉB É közelm últját s 
köszöntötte a közgyűlést. A  záró- 
szavakat pedig a FÉBÉ jelenlegi 
vezetője, Túrm ezei Erzsébet test
vér m ondta el. Szavai im ádságként 
visszhangozták e hálaadó  ünnep 
alapüzenetét: „Á ldásoddal me
g yünk ...” -  szolgálatodra Uram .

Az Űr csodásán működik
W illiam Cowper angol ének

szerzőnek -  M aár M argit által m a
gyarra fo rd íto tt -  közism ert szép 
egyházi énekét választotta tudo

m ányos egyháztörténeti disszertá
ciójának címéül a m agyar protes
táns külmisszió történetének jelen
leg legjobb ismerője, a m agyarul is 
kitűnően beszélő holland teológus, 
Anna-M aria Kool.

A bban az öröm ben lehetett ré
szem, hogy többéves m agyarorszá
gi ösztöndíjas tartózkodásának 
csaknem a kezdetétől figyelemmel 
kísérhettem ku ta tó  m unkásságát, 
kapcsolatba hozhattam  az evangé
likus missziói m unkások idős és 
fiatalabb személyiségeivel, m ajd

m int „p rom otor” -  hónapokon  át 
lektorálva készülő disszertációját, 
június 10-én o tt lehettem  az utrech- 
ti egyetem teológiai karán  m unkája 
megvédésén és dok to rrá  avatásán. 
A patinás díszterem ben négyszáz
ötven év holland teológusainak 
olajportréi, zsúfolásig m egtelt 
széksorok - ,  és nem  utolsósorban 
különbusszal érkezett hazai teoló
gus hallgatók voltak szem- és fül
tanúi az angol és holland nyelven 
feltett kérdéseknek és az azokra 
ad o tt kiváló feleleteknek.

H ézagpótló m unkára vállalko
zo tt a Budapesti R eform átus Teo
lógiai A kadém ia egykori ösztöndí
jasa, am ikor a m agyarországi p ro 
testáns egyházak két évszázados 
külmissziói tevékenysége m últjá
nak  m egírását tűzte ki tanulm á
nyának céljául. Az 1023 oldalasra 
sikerült könyv m a m ár angol nyel
ven m inden hazai érdeklődőnek is 
rendelkezésére áll a R áday G yűjte
mény könyvtárában, ahol az meg 
is vásárolható.

Tudvalévő, hogy ebben a tárgy
körben elemző, értékelő és össze
foglaló m unka eddig nem  láto tt 
napvilágot. A  korábban  ak ár evan
gélikus, akár reform átus szerzők 
által írt külmissziói vonatkozású 
m unkák részben a misszió teológiai 
alapvetésével -  m int Podm aniczky 
Pál vagy H orváth  Jenő könyvei 
részben a  m últ szeletével foglalkoz
tak , de valamennyi jelen századunk 
első felében jelent meg.

A nna M aria  K ool -  az im m ár 
teológiai d o k to r -  kom oly tudo
m ányos felkészültséggel és ugyan
ak k o r a K risztusba vetett szemé

lyes hit em pátiájával já r t  u tána  a 
m últ és a jelen m inden idevonatko
zó adatának . Forrásanyaga, több 
ezer lábjegyzete, gazdag irodalmi 
utalása, valam int név- és helyjegy
zéke révén olyan szakkönyvet kap
tunk karácsonyi és újévi ajándé
kul, amely hosszú évtizedekre lesz 
a misszió irán t érdeklődő és a ke- 
resztyénség terjedéséért felelőssé
get érző hívek gazdag tudom ányos 
kincsestára,

Dr. Fabiny Tibor

ÉPÍTSETEK UTAT A PUSZTÁBAN AZ ÚRNAK
Lelkésziktatás Gödöllőn

M ég ádventben történt. A harmadik vasárnapon Gö
döllő városában az evangélikus gyülekezet, az egyház
megye lelkészei nagy számban, a leány egyházból, Ve
resegyházáról és a filiákból, Erdőkertesről és Isaszeg- 
röl gyülekeztek a templomban, hogy együtt kérjék, 
Isten Szentlelke erősítse meg azt, amit a gyülekezet 
választásával határozott: B l á z y  Á r p á d o t  meg
hívták lelkipásztoruknak.

4c

A gyülekezet a század elején fejlődött annyira, hogy 
önállóvá lett. A negyvenes évektől kezdve Erős Sán
dor lelkészi szolgálata idején gyűjtötte össze nemcsak 
a város, de a környék evangélikusait is. Lelkipásztori 
egyéniségére, fáradhatatlan  szolgálatára halála után 
még m a is hálával emlékeznek azok, akiket pászto
rolt, s akik m egm aradtak az elmúlt évtizedek során is 
a gyülekezetben.

A  gyülekezet korábbi lelkésze, Roszik Gábor o r
szággyűlési képviselővé választása folytán lem ondott

lelkészi állásáról. Előzőleg m ár két éve helyettesítette 
Blázy Á rpád -  s m ost a gyülekezet, m unkáját m ár 
ismerve, meghívta lelkészének.

Az ik tatás szolgálatát Detre János esperes végezte, 
a liturgiában Blázy Lajos újpesti lelkész is segített (a 
beik tato tt lelkész nagybátyja). Igehirdetéssel dr. Har
mati Béla püspök szolgált, aki a heti igét választotta 
alapul: Építsetek u ta t a pusztában az Ú rnak (Ézs 
40,3). Isten keresi az embert. Neked az a szolgálatod 
ebben a városban, hogy Isten kereső akaratát és szere- 
tetét, ú tjá t építsd az emberek között. Isten útját az 
emberekhez, és az emberek ú tját Istenhez. A pusztá
ban kell építened az u tat, m ert sokan járnak  úttalan 
utakon. Ezért kell a tanítás, nevelés és útm utatás. Erre 
a tan ításra  is készen vagy, hiszen a teológiai tudo
m ány művelésére, tudom ányos fokozat megszerzésére 
szántad el m agad. Erre késztet a családi hagyomány 
is, hiszen számos ősöd élte életét a lelkészi szolgálat
ban. Ahogy Jézus Betlehemben M áriától emberré szü
letett, hogy elhozza Isten szeretetét, bocsánatát és 
békességét, úgy kell megtestesítened ebben a városban 
ezt a szeretetet, bocsánatot és békességet. Miközben 
u ta t építesz Isten felé, építsd azt vízszintesen is, hogy 
emberek megtalálják egymás kezét.

Blázy Á rpád M t 10/8b. alapján arról tett bizonysá

got: „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.” Ennek a 
félmondatnak nincs tárgya. M it kaptunk ingyen? Sok 
mindent behelyettesíthetünk tárgyként. Az életünket, 
szüleinket, nevelőinket, lelki vezetőinket, képességein
ket, tálentumainkat, mindent. Ingyen kaptuk elhívá
sunkat és az igét, melyet szólunk, a gyülekezetét, a 
közösséget, barátokat, segítőket. Jézus ezt nemcsak 
tanította, de meg is pecsételte kereszthalálával és fel
támadásával. Hirdetjük: ingyen, kegyelemből van 
örök életünk. Ezért, mert ingyen kaptuk, ingyen kell 
tovább is adnunk. A Krisztusban kapott új élet indít 
arra, hogy am it ingyen kegyelemből kaptam , azt in
gyen adjam is tovább. A reménységet, a vigasztalást, 
a tiszta beszédet, példamutató családi életet, mindent. 
A m it kaptál add tovább ingyen, szolgálj vele, így 
m utass Jézusra!

M átis Zoltán  felügyelő nyitotta meg a közgyűlést, 
melyen többen köszöntötték a beiktatott lelkipász
tort. A  felügyelő szavai u tán  Bagyánszky Mihály ve
resegyházi gondnok, majd Detre János esperes, aki 
arról is szólt, hogy az 1800-as években Aszódról in
dult el a Blázy család a lelkészi hivatás gyakorlása 
útján. Több generáción keresztül végezték a szolgála
tot, itt az egyházmegyében is. M ost örömmel köszön
tötte a visszatért utódot. Baranyai Tamás a lelkészek 
nevében a testvéri, közös építés útegyengetésére hí
vott. Józsa M árton ny. lelkész a Siófokon együtt eltöl
tö tt évekre emlékeztetett. M egható volt az édesapa, 
dr. Blázy Árpád  biblikus, szívre és értelemre ható 
köszöntése, am ikor a Példabeszédek igéjével áldotta 
meg fiát: „A  szeretet és hűség ne hagyjon el téged... 
okosság és megfontoltság legyen veled.” Roszik G á
bor az előd Isten gazdag áldását kívánta, hogy meg
legyen a békesség és m aradjon a jó  kapcsolat. Nagy

Mátis Zoltán felügyelő megnyitja a közgyűlést

Károly reform átus lelkész zsoltárverssel köszöntött. 
H arm ati Béla püspök így jellemezte a beiktatott lel
készt: próbált ember, hiszen m ár két éve itt szolgál, 
tudós pap, m ert szereti a tudom ányt és ökumenikus 
lelkületű.

Az istentisztelet u tán  boldogan ünnepelt együtt csa
lád és gyülekezet, reménységgel kérve Istent: „erősítsd 
meg Istenünk, am it cselekedtél é rtünk ...”

tszm

A H IT  M É R T É K E  S Z E R IN T

Találóan így hívták a balatonal
mádi fiúnevelőotthon lakói a videó
készüléket, amely elé délutánonként 
terelték őket nyugalmat áhító fel
ügyelőik. Igen -  „hátrányos helyze
tű  gyermekek, vasárnapi szülők” -  
elsősorban az állami gondozottakra 
asszociálunk e fogalmak hallatán. 
És tűnődve nézzük a karifcsonyi hír
adóriportokat, melyekben kiöltöz
tetett „Állami Árvácskák” vesznek 
á t hifi-tornyokat, tv-ket, ajándék- 
csom agokat különböző testületek
től, alapítványoktól.

K ínálkozna az alkalom , hogy 
szám ot vessünk m agunkkal, gyüle
kezetünkkel, egyházunkkal -  m it 
te ttünk  e téren? K ihasználtuk-e az 
ideológiai korlátokat lerom boló 
elm últ 4 évet, s megjelentünk-e a 
nevelőotthonban a Jó H írrel? Van 
m ár kórházi-, börtön-, sőt tábori 
lelkészség is, épp csak a legeleset
tebbekre, az önhibájukon kívül

„Villanypásztor”
m agukra m aradottakra  nem futja 
kevésnek m ondott energiánkból? 
Visszaigényeltük- és -kaptuk isko
láink jó  részét, de hol vannak régi
új árvaházaink?

Persze e nehéz kérdések megvá
laszolása hitből és szeretetből táp
lálkozó akarato t, felkészültséget, 
szervezettséget is igényel. Még az 
sem biztos, hogy a megoldás új 
intézmények létrehozása lesz. Mint 
ahogy a hátrányos helyzetű kicsik 
sem csak nevelőotthonokban él
nek. Tartózkodó kívülállásunkat 
fel nem adva merenghetnénk to 
vább a félárvák, vagy az elvált, 
illetve deviáns szülők zaklatott vi
lágából, a cigányputriból, az új 
szegénysorból, a m enekülttábor
ból, az aluljáróból felvillanó, szív
szorító arcocskák láttán. De nem 
válunk-e mi m agunk is „vasárnapi 
szülőkké” akkor, am ikor erőnkön 
felül kívánunk „m indent megadni”

csak egy Valamire áhítozó, örökké 
kielégítetlen gyermekünknek, ami
kor különórák tömegével igyek
szünk „levezetni energiáit, kibon
takoztatni képességeit”, amikor 
hivatásunk, m unkáink tengerén 
hajózva m ár nem is észleljük a le
maradó kis csónakokat?

És esténként együtt ülünk, né
mán a „nagy villanypásztor” 
e lő tt...

H a még van erőnk megállni, két
ségbe esni, változtatni akarni, első
sorban testvéreinkhez fordulha
tunk. A gyülekezet közösségében 
keressük meg egymást, segítsünk 
tanácsok, ötletek átadásával, kö
zös kirándulások, hétvégék szerve
zésével ! M ert a nevelőotthonosok
kal közös táboroknak is refrénsze- 
rűen ugyanaz lett az élménye: 

ha a Jó Pásztor volt velünk, más 
nem hiányzott...

Cserháti Péter
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A n J AS GYERMEKEKNEK A L N

Hányszor elmegyünk mellette.
Autóban ülve csak egy pillantást vetünk rá. 
Ha villog a fehér, mehetünk.
Hányszor bosszankodunk amiatt,
hogy épp az orrunk előtt vált át pirosra.
Jelző.
Jelzéseivel az életünket mentheti meg.
Távol tart a veszélytől.
Köszönöm, Uram jelzéseidet.
A lázat, ami testemet védi.
A lelkiismeretet, 
a megérzést, 
a hangokat, 
az embereket.
De legfőképpen köszönöm, Uram 
beszédeidet, amiket nekem mondasz 
egyszerűen és érthetően.

K ISISK O LÁ SO K  BIBLIÁJA

Az elveszett bárány
FERI B Á C SI JÁ TÉK A I

Gondoltam egy bibliai történetre

Elindul, és meg is találja. Amikor hazaviszi, elfeledke
zik szenvedéseiről, és boldog, hogy szeretett báránya 
ismét otthon van.

Az elmúlt héten a játékunk második fordulójának máso
dik szavát tudhattátok meg. Itt a harmadik szó is. A két 
kérdésre adott kétszótagos szavakból az első válasz máso
dik, illetve a másik szó első szótagját összeillesztve kapjátok 
a történetre jellemző szót.

A két kérdés:
1. Hol lakott Tábita?
2. Ki írta a Római levelet?

A megfejtéseket a bekeretezett címre adjátok fel a lap 
dátuma utáni keddig!

*
Az újság hosszú átfutási ideje miatt csak most tudjuk 

közölni az első fordulóban helyes megfejtéseket beküldők 
nevét és pontszámát:
4 pontot értek el:

Kollár Gábor és Tamás (Dunaegyháza)
ülés Adél (Egyházasdengeleg)

2 pontos:
Bánki Renáta (Inota)
Néhány szó a pontozásról:
Azok értek volna el S pontot, akik már az első szó megfej

tésekor rájöttek volna, hogy a „gazdag ifjú” történetére gon
doltam. 4 pontot az kapott, aki két szóból jött rá a megfejtés
re. 3 pont annak a jutalma, aki három szóból találja ki, hogy 
melyik történetről van szó. Ha valaki hibásan kérdez rá a 
történetre, azért egy-egy pont levonás jár. A keresett 3 szó 
csak út a megfejtéshez, de önmagukban nem jár értük pont! 
Az egyes fordulókban szerzett pontszámokat ki-ki viszi to
vább a következő fordulóba. Végeredményt a harmadik 
megfejtendő történet, azaz a harmadik forduló után hirde
tünk.

Jézus ezt a példá
zatot rólunk itiond- 
ta. Mi vagyunk az 
ő elveszettjei, aki
ket keres és meg 
akar találni. Na
gyon szeret minket.

A gyerekrovat készítői stábjának címe:
Koczor Tamás, 2373 Dabas-Gyón, Luther u. 14.

A játékot a következő címre küldjétek: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

P R Ó B Á L D  M E G

Tíz különbség
Az iskolába indulás előtti reggelit ábrázoló két azonosnak 

látszó képen tíz különbség van. Melyek ezek?

Isten és az egér
„Istenem, a hajlékom ugyan kicsi, 
de az ajtó tárva-nyitva áll.
Nem kell kopognod, csak lépj be!

Mindig szívesen látlak.

...Istenem, maradj mindig velem!
*—*—*—*

Istenem, szeretnék most énekelni Neked valamit, 
de olyan gyönge a hangom, csupán cincogni tudok... 
Nem számít... én mégis éneklek Neked.

Istenem, mosoly futott át az arcodon...
+—*—*—*

Istenem, nagyon megéheztem, 
és a sajt oly jó eledel.
Még ízletesebb lenne, ha nem 
az egérfogóban tálalták volna.

Istenem, hívj meg engem asztalodhoz!
*-* -* -*

Istenem, a világ tele van bánattal, 
az emberek lehorgasztott fejjel 
a járdát nézik maguk előtt.
Elrejtőzködöm a sikátorban,
talán majd ott jobban érzem magam...
Vagy mégsem? Lehet, mégis jobb, 
ha szembenézek a világgal.

Istenem, adj nekik reménységet 
*—*—*—*

Istenem, ma eltévedtem a búzamezőn. 
Félelmemben sírva barangoltam 
az óriásnövények között, 
ő k  együtt éreztek velem gyengeségemben, 
és azt mondták, nem szégyen a sírás.
Néha jobb sírni, mint nem sírni.

Istenem, segíts azoknak, akik még nem találták meg 
önmagukat!

*—*—♦—*
Istenem, a virágok mind illatosak, 

még a dudva is csodaszép.
Mindegyiknek megvan a maga helye a földön, 
és ez csodálatos!

Istenem, készíts nekem helyet a szívedben!
*—*—*—*

Istenem, hatalmas esőcseppek hullanak az égből, 
a sűrű pázsitban keresek előlük menedéket, 
és elalszom, hogy Rólad álmodjam.

Istenem, takarj be engem...
-  részletek -  

Mary Angela Toigo 
amerikai béncés nővér 

könyvéből

Olyan jó, hogy itt vagy!
Látod, Uram? Kicsi és erőtlen vagyok. Úgyis mond

hatnám: egérnyi életű gyermeked. Te olyan nagy és 
hatalmas Űr vagy, egészen eltörpülök Melletted. Úgy 
érzem, bátorság, merészség kell, hogy megszólítsalak. 
Eszreveszel?

Igen, tudom. Ismersz, és lehajolsz hozzám. M ert 
fontos vagyok Neked. M ert szeretsz. Felfoghatatlan, 
hogy miért -  miért pont engem? És miért ennyire na
gyon?

Uram, Te a nagy messzeségekben lakozol, és mégis 
közel jössz a földhöz, az embervilághoz -  közel hozzám  
is. Jézusban emberré születtél a földre azon a karácso
nyon. Hogy egészen itt légy. Egészen közel.

M ost ünnepeltük nemrég újra születésnapodat. A z

Örömhír, hogy emberré lettél, megtöltötte a zsúfolt 
templomokat -  talán eljutott az emberi szivekhez is...

A kicsikhez, gyengékhez jö tté l -  azokhoz, akikkel 
talán senki nem törődik, csak karácsony előtt, és alatt 
szerveznek nekik élelmiszer- és ruhaosztási akciót, 
vagy alakítanak át vonat-vagonokat átmeneti szállá
sokká, ahol meghúzhatják magukat. Ilyenkor feléjük  
fordul a társadalom, aztán ahogy elhamvadnak a kará
csonyi gyertyák lángjai, a fá kró l elkezdenek potyogni 
a szaloncukrok, és hullani a fenyőtüskék, úgy fogy  
egyre a karácsonyi szeretet az emberekből.

A kicsikhez, gyengékhez jö tté l -  így hát hozzám is. 
Mégis, arra kérlek, szegénységemből segítsd odaadni 
azt a ké t fillért azoknak, akiknek még ennyi sincs. 
M utasd meg milyen nagy kincset kaptam ! Értesd meg 
velem: mindent elveszítek, ha nem adok oda mindent.

Uram, ne engedd, hogy elfogyjon a szeretetem! Bár 
kicsi és gyenge vagyok -  Benned van az Erő. Bár fé lek  
és rettegek a rám váró veszélyektől, megpróbáltatások
tól -  Te vagy a Bátorság. Veled nem kell megfutamod
nom, elbújnom az előttem tornyosuló akadályok elől, 
hiszen kézenfogsz -  Te vezetsz engem.

Olyan jó , hogy itt vagy! M i lenne velem, ha Te nem 
tartanál a tenyeredben, nem őriznél szereteted melegé
ben ? Nélküled még elképzelni is rossz, m i lenne velem...

Köszönöm, hogy soha nem hagysz el, hogy minden 
napom Benned való öröm. Én is szeretnék mindig mel
letted lenni! Hogy használj engem, küldj másokhoz, és 
feladatot bízz rám. Hiszen nevemen szólítottál, a Tiéd 
vagyok! És ez nagyon jó !  Ezért örülök, és szeretném  
örömömet megosztani a többiekkel is, hogy ők se ma
radjanak a Te örömöd nélkül. M ert csak így érdemes 
élni, csak így...

ESTI ÁHÍTAT LITURGIÁJA
KEZDŐ ÉNEK: pl. 2., 34., 36., 39., 71. 
ZSOLTÁROLVASÁS
1. Szeretlek, Uram, erősségem!
2. Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm.
1. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat.
2. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörkö

dik bennem.
1. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert 

a jobbomon van.
2. Hálát adok az Úrnak teljes szivemből, elbeszélem minden 

csoda tettedet.
1. Örülök és vigadok neked, zengem nevedet, ó, Felséges!
2. Békességgel fekszem, mert te vagy reménységem.
1. Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor ró

lad elmélkedem.
Mert te voltál segítségem, szárnyad árnyékában ujjongok. 
0  +  2) ,
IMÁDSÁG:
Urunk! Köszönjük, hogy most újra találkozásra hívsz ma
gaddal. Légy egészen közel, tölts be szereteteddel és békessé
geddel. Add, hogy Te légy a legfontosabb most és minden
kor! Ámen.
ÉNEK: pl. 9., 6., 17., 64.
IGEQLYASAS -  IGEMAGYARÁZAT ió \ koí3 usni 
CSEND
VERS vagy MEDITÄCIÖS SZÖVEG'“
ESTI IMÁDSÁG:
Itt vagyok, Uram! Köszönök mindent, ami széppel és jóval 
találkoztam; az örömöt, ami bennem volt, s amit másokban 
is láttam, a szomorúságot és nehézséget, 'ámít ma, ahogy 
tudtam, hordtam. Köszönöm, hogy mindig velem voltál, 
örömben, bánatban, jóban és rosszban soha el nem hagytál. 
Bocsásd meg, amit elmulasztottam, amit rosszul tettem, ami
be belefáradtam és abbahagytam, amit szeretet nélkül tet
tem. Bocsásd meg, ha észre sem vettem, amikor hibáztam. 
Bocsáss meg, hogy az elkövetett rossz ne válasszon el Tőled, 
s szereteted újra áradjon rám. Megbocsátok én is annak, aki 
megbántott, hogy ne válasszon el bennünket a harag és a 
sértődés, hanem legyen közöttünk újra az egymást segítő 
szeretet.
Adj, kérünk, nyugodt pihenést, jó éjszakát nekünk is, má
soknak is, hogy holnap megújulva tudjunk szeretetben élni. 
MIATYÁNK (énekelhető: 26. vagy 159. ének)
ÁLDÁS
BEFEJEZŐ ÉNEK: pl. 4., 40., 44., 53., 54., 57., 75., 94.,
120., 130., 146., 162., 169., 177., 180.

(Az énekszámok az Új Ének I—III. énekeit jelentik)

Merényi Zsuzsanna: 
Sztehlo Gábor, a gyermeknevelő

Sztehlo Gábor nevét sokan a Magyar Televízióban 
bemutatott Szántó Erika-Schulcze Éva: A gyermek- 
mentő című forgatókönyvből készült filmből, a Gaudio- 
polisból ismerhetik. 1944-45 telén az általa szervezett 
otthonokban közel kétezer embert -  vallási és társadal
mi hovatartozásra való tekintet nélkül -  mentettek 
meg.

Gaudiopolis, az Örömváros ( „Szeretetfalva”) törté
netét egy fia ta l pedagóguskutató, Merényi Zsuzsanna 
adta közre az Evangélikus Múzeum, és a Pedagógus 
Szakma Megújítása projekt támogatásával. A szerző 
bemutatja Sztehlo Gábor pályaútját a népfőiskolái kez
detektől, a gyermekváros szervező-vezető munkáig, pe
dagógiailag értékeli a gyermekotthon munkáját.

A könyv élményszerűen láttatja az egyedülálló neve
lési rendszerű gyerekköztársaságot, a Gaudiopolist. 
Sztehlo Gábor hite és gyermeknevelői munkája példa
adó és példamutató. „Semmink sincs, sem ennivalónk, 
sem pénzünk" — mondta a legelején Sztehlo - ,  „de 
hiszem, az Úr, aki megbízott ezzel a szolgálattal, meg
adja a hozzávalót is". És bár a puszta létezés feltételeit 

. kellett megteremtenie, sérült, eldurvult lelkeket gon
doznia, a családi szeretetet, biztonságot pótolnia, a 
gyerekeket iskoláztatnia, mégis mindezt csak az Úr 
támogatásával vihette véghez. A sokoldalú szervező- 
munka eredményeként külföldi segélyeket, idehaza tel
keket, házakat kaptak. A Krisztus evangéliumának 
szellemében fogant gyermekvárosban Sztehlo Gábor és 

fe ln ő tt segítőtársai hitet és bizalmat sugároztak a fia ta 
loknak, a háborús élmények után ismét játszani tanítot
tá k  őket, m ajd iskolát alapítottak számukra. A gyer
m eknevelő evangélikus lelkészt, és az Örömváros min
dennapjait m utatja be a szerző dokumentumokkal, in
terjúkka l gazdagított m ost megjelent kötete.

B. E.

„Híretek együtt él velünk”
A M agyar Királyi Honvédség létrejöttének 125. és 

a Hadilevéltár és a Hadimúzeum m egalapításának 75. 
évfordulóján emlékkiállítás nyílt meg a budai Várban, 
a H adtörténeti M úzeumban. A gondosan válogatott, 
jól rendezett képi, tárgyi, írásbeli dokumentumok, 
szemléltető eszközök egységes történelmi visszapillan
tást tesznek lehetővé. (Ezt teszi időszaki kiállításaival 
is -  pl. bem utatták a tábori lelkészek részvételét, segít
ségét, szerepét a harcokban.)

Az 1994. szeptember végéig megtekinthető kiállítás 
a M. Kir. Honvédség létrejöttétől 1914-ig m utat be 
jelentős válogatást a katonaéletre vonatkozó iratok

ból: katonai eskü, a M. Kir. Honvédségben szolgáló 
nemzetiségek nyelvén is, behívók, kinevezések, obsitos 
levelek, fotók a kiképzésről, a  katonaéletből, emellett 
katonaruhák, felszerelések, szép hímzett és harcedzett 
zászlók. Felnőtt látogatóknak emlékezés, diákoknak a 
történelemtankönyvek értékes kiegészítése.

Az utóbbi években a H adtörténeti M úzeum isme
retterjesztő, elgondolkoztató kiállításaival, képzőmű
vészeti gyűjtemények bem utatásával kiemelkedő he
lyet foglalt el kulturális intézményeink sorában. Ál
landó kiállításaival valós történelm ünk, M agyaror
szág hathatósabb megismerését, a nemzeti érzés éb
rentartását, erősítését segíti. (Evekkel ezelőtt édes
apám  1914-18-as háborús iratait, tárgyi emlékeit 
átad tam  a múzeum nak, öröm  volt néhányat felfedez
ni a kiállított tárgyak között.) A kiállítás megnyitásá
val egy időben megjelent tartalm as tájékoztató füzet 
-  „Hetvenötéves a Hadim úzeum ”, dr. Korsós László 
ezredes, múzeumi főigazgató m unkája -  fontos kiegé
szítője az emlékkiállításnak.

A  kiállító helyiség utolsó term ében a H adtörténeti 
Levéltár legértékesebb iratai láthatók az előd, a 75 éve 
létrehozott H adtörténeti Levéltár és Múzeum történe
tének emlékei, melyről -  az említett kiadványban -  
dr. Szijj Jolán főlevéltáros bővebben írt.

Schelken Pálma

KÖVETÉSRE MÉLTÓ ÖSSZEFOGÁS
M últ év novemberében lapunkban is hirdettük, hogy 

a X V II. kerületi egyházak -  a római katolikus, evangé
likus, református, görög katolikus, baptista egyházak 
és a zsidó fe lekezet -  m últjukat bemutató kiállítást 
rendeznek a Dózsa Művelődési Házban. Dr. Korzensz- 
k y  Richárd  bencés tanár, miniszteri biztos megnyitójá
ban kiemelte, hogy egy budapesti kerület lehef „kö
zösség” . Nem  csupán egy területen lakoem berek  cso
portja, nem csupán különböző felekezetekben élő hí
vő emberek csoportja, hanem  közösséggé form álód
ha t és ez a kiállítás erről tanúskodik. Különféle m últú 
emberek különféle, sajátos életű tárgyak, kegytárgyak 
állottak egymás mellett. Ezeknek a tárgyaknak sajá
tos élete összefügg egyházuk istentiszteleti, kegyességi 
életével. K iállításuk és összegyűjtésük jelképezte azt, 
hogy jövőnk csak akkor van, ha vállaljuk a m últat. 
De figyelemre méltó volt ez a m ondata is: meg va
gyunk jelölve a kereszttel (mi keresztyének), de vállal
nunk kell a  Dávid-csillagot is.

A  kiállítás a 96 ezer lakosú kerületben a fiatalok 
ötlete és kivitelezése volt. Egy olyan kerületben, ahol 
régen ö t községben külön éltek az emberek, ahol eny- 
nyi felekezet él egymás mellett és még nemzetiségi 
tagozódás is van (németek és szlovákok).

A tárlókban láttunk 1748-ban nyom tatott Luther- 
bibliát, 1779-ből való tó t posztillát és 1787-ből való 
Biblia Svata-t. Káldy György Bécsben kiadott katoli
kus bibliafordítását is 1626-ból. Egyik középponti 
tárgy volt az a XIX. századi oltárkép, mely a régi -  
1945-ben lerom bolt -  evangélikus templom oltárán 
állott.

Az ökumenének sokféle útja és alkalm a van. Ez a 
kiállítás is m egm utatta, hogy a m últ tárgyai nemcsak 
gyönyörködtetni, nosztalgiát ébreszteni tudnak, de 
összekapcsolnak is. Követésre méltó példa ez a kiállí
tás.

tszm.
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A ZSINAT TIZENEGYEDIK ÜLÉSSZAKA: JANUÁR 7 -8 . 

EZ TÖRTÉNT A TIZENEGYEDIK ÜLÉSSZAKON
A Zsinati Híradó mai száma rendkívüli formában jelenik meg. A zsinat 11. ülésszakáról szóló 

beszámolók és törvénytervezetek anyagai mellett kissé részletesebben foglalkozunk a december 3-i 
Országos Presbiteri ülésen elhangzottakkal. Két okból tesszük ezt. Egyrészt azért, mert a zsinat és 
a presbitérium nem két egymástól távol álló testület, mely külön-külön, a másikra nem tekintve végzi 
munkáját. Bemutathatjuk, hogy az egyik a törvényhozás, a másik á végrehajtás, a működtetés szerve 
és ezzel már a zsinat korábban megszavazott akaratát mutathatjuk meg. A másik ok az, hogy a két 
testületben elhangzott jelentések, beszámolók vagy éppen megszavazott törvények sok azonosságot 
tartalmaznak. Figyelmes összehasonlításban felfedezhetjük, hogy amit a zsinat törvényként megszava
zott pl. az iskolatörvényben, az a gyakorlatban, az életben hogyan funkcionál, hogyan hajtható végre, 
így nézzük egymás mellett a Zsinati Híradó két részét.

TH U R N A Y  BÉLA IG EH IR D E T É SE : 2K or 4,17

A szenvedéstől a dicsőségig

A 11. ülésszak 1991. január 
7-8-án ülésezett a Fasori 
Gimnáziumban. A megnyitó 
áhítatot Thurnay Béla zsinati 
tag tartotta. (Szövegét alább 
olvashatjuk.) Az ülésszak el
ső ülésén dr. Reuss András el
nökölt. Rövid megnyitóját 
alább szintén közöljük. A zsi
nat gazdája jelentést tett az 
új tagokról, ill. helyettesíté
sekről. Ezek szerint a Nógrá
di Egyházmegye választott új 

I zsinati tagot, aki ez alkalom
mal először volt jelen:Wn* 
Horváth M árta . balassagyar
mati orvos személyében. He
lyettesként -  mint póttagok -  
voltak jelen: Loós Csaba -  
Nagybocskai Vilmos helyett, 
dr. Foltinné Antal Klára 
(Pestmegyei Egyházmegye) -  
Jansik Ildikó helyett, Szimon 
János (Győr-Soproni Egyház
megye) -  Jankovits Béla he
lyett és Solymár Gábor (Vasi 
Egyházmegye) -  Sági András 
helyett. Mai számunkban be
mutatkoznak.

Az ülésen napirend előtti 
felszólalás hangzott el a tá
bori püspökség felállítása 
ügyében. Zászkaliczky Péter 
felszólalását a zsinat tár
gyalta.

*

Az ülésszak napirendjén a 
következő tém ák szerepeltek:

A 3. sz. B izottság előterjesz
tésében folytatták „A z egyházi 
szolgálatról” szóló törvényter
vezet részletes m egvitatását. 
A törvénytervezetet elfogadták. 
Ezzel az egyházi szolgálatról 
szóló törvénynek az egyházköz
ségben folyó szolgálatról intéz
kedő része törvényerőre em elke
dett. E lőadó: dr. Sztruhár And
rás.

Az 1. sz. B izottság „A M a

gyarországi Evangélikus Egy
házról általában” törvényterve
zetének részletes vitáját meg
kezdték. Előadó: dr. Koczor 
Miklós.

Tárgyalták a „Szociáletikai 
nyilatkozat” tervezetét. Ezt a 
már többször átdolgozott terve
zetet most lapunkban közöljük 
hozzászólás végett. Előadó: dr. 
Reuss András.

Az új, 1994-es esztendő kü
szöbén szeretettel köszöntőm a 
Magyarországi Evangélikus 
Egyház zsinatának megjelent 
küldötteit. A zsinat minden 
tagjának személyes életére és 
szeretteinek életére Isten gaz
dag áldását kérem és kívánom. 
Az egyház Urának áldását ké
rem a zsinat ez évi munkálko
dására is.

Ülésszakunk a tizenegyedik 
a zsinat 1991. júniusi első ülés
szaka óta. Két és fél év munká
ja van a hátunk mögött. Közü
lünk senki számára sem megle
pő, az egyházi közvélemény 
úgy tartja, lassan dolgozik a 
zsinat. Elszomorító mégis, ha 
az „új kezdetekről” (Diakonia 
1993,3) vagy az „életjelekről” 
(Evangélikus Naptár 1994) 
szólva csak futólagosán vagy 
egyáltalán nem történik említés 
a zsinatról, vagy csak annyi, 
hogy jelentéktelen dolgokkal 
hosszan foglalkozik (Keresz
tyén Igazság 1993). örvende
tesnek tartom, hogy eddig sike
rült a körültekintő és alapos 
munkát a legfőbb mértéknek 
tekinteni, és elkerülni a rövid

A 8. sz. Bizottság előterjesz
tésében „A misszióról” szóló 
törvénytervezet általános vitáját 
(előadó: Zászkaliczky Pál), és 
„Az egyházi bíráskodásról” 
szóló törvénytervezet általános 
vitáját részben végezték el. Elő
adó: dr. Galli István.

Végül megállapították a 12. 
ülésszak napirendjét. A 12. ülés
szak 1994. február 26-27-én lesz.

távú sikerhajhászást. Termé
szetesen nem gondolhatjuk, 
hogy a megfontolt lassúság ön
magában garantálja munkánk 
minőségét. Az egyházi törvényt 
mielőbb egyházunk asztalára 
kell tennünk, hogy a reá fordí
tott nagy energia, a felemész
tett rengeteg idő, s remélem: 
sok elmondott imádság gyü
mölcse is láthatóvá és használ
hatóvá váljék, a maga sajátos -  
de semmiképpen sem egyetlen 

módján munkálva egyhá
zunk, gyülekezeteink megúju
lását.

Meg vagyok győződve: az 
eddig elvégzett sok munka, 
amelyet még nem sokszor vol
tunk képesek teljes törvény el
fogadásáig vinni, közel egy
szerre fog beérni, igazolva, 
hogy időnk munkával telt. Úgy 
gondolom, két és fél év munká
ja nyomán, tapasztalatok alap
ján mérve fel feladatunkat és 
haladási képességünket, most 
már megalapozottabban be
csülhetjük fel a hátralevő mun
kát és az elvégzéséhez szüksé
ges időt. Erre a felbecsülésre 
kísérletet téve, nem látom le
hetetlennek, hogy az egyházi 
törvényt a következő év, 
1995 végére, tehát a 18. 
ülésszakra elkészítsük. Nem 
hiszem, hogy a munka befeje
zését ma időzíthetnénk, de 
azt igen, hogy szívós, még 
szívósabb, és odaadó, még 
odaadóbb munkával a követ
kező év végére esetleg elkép
zelhető lesz feladatunk elvég
zése. Kérem a tisztelt zsinati 
küldöttek, minden ma jelen
levő és jelen nem levő zsinati 
tag elkötelezett és fegyelme
zett munkáját e cél elérésére.

A l l .  ülésszakot, első ülését 
megnyitom.

Igénk a szenvedéstől eljut a  di
csőséghez. Isten szenvedésétől Is
ten dicsőségéhez. Az em ber szen
vedésétől az embernek Isten dicső
ségében való részesedéshez.

Az em ber sorsa a szenvedés. 
Szenvedünk éhségtől, hidegtől, fáj
dalom tól, betegségtől. Szenvedünk 
egyedülléttől, meg nem ére ttség 
től, el nem ismeréstől. Szenvedünk 
m ások hatalm ától, gonoszságától. 
Szenvedünk saját önzésünktől, go
noszságunktól, rossz lelkiismere
tünktől. Szenvedünk attól, hogy 
nem tudjuk megoldani életünket, 
m ert az nincs hatalm unkban. 
Szenvedünk örökös félelmeinktől. 
Isten kijelentése azonban arra  fi
gyelmeztet, hogy minden szenve
désünk gyökere, hogy Tőle elsza
kadtunk, és nem  akarunk Vele kö
zösségben élni.

Az em ber mindig arra  törekszik, 
hogy elkerülje a szenvedést. A  ter
mészet leigázásával, a társadalom  
megszervezésével, hatalom m al, 
pénzzel, tudással. Törekszik arra 
is, hogy megfeledkezzék a szenve
désről: kábítással vagy a szép élve
zetével, érzéki öröm ök hajszolásá
val, vagy lázas alkotó munkával.

A  világban élő egyháznak is 
nagy kísértése és állandóan ismét
lődő elbukása, hogy a világ m ód
ján  akarja elkerülni a szenvedést, 
kiépítve saját biztonságát és hatal
m át. M inden m ódon el akarja ke
rülni, hogy részt vegyen a Krisztus 
szenvedésében.

Az Istentől elszakadt ember sor
sa a szenvedés. De Pál nem a tö r
vényszerű emberi szenvedésről be
szél, hanem  a Krisztus szenvedésé
ről. K risztusnak a szenvedés nem 
sorsa. Ő kezdettől fogva Istennél 
volt. Ö nként vállalta az emberi 
sorsot egészen a kereszthalálig.

Bonhoeffer ezt írta  a  börtönben: 
„A Biblia Isten tehetetlenségéhez és 
szenvedéséhez vezeti oda az embert. 
C sak a szenvedő Isten tud segíteni. 
Isten hagyja magát kiűzni a világ
ból a keresztre; Isten tehetetlen s 
gyenge a világban, és éppen így és 
csakis így van velünk, és éppen így 
és csakis így segít m inket.” »Erőt
lenségünket 0  vette el, betegségein
ke t 0  hordozta« -  olvassuk M t 
8 ,17-ben. Ez az ige világossá teszi, 
hogy Ő nem  teljhatalm a, hanem 
gyengesége és szenvedése révén se
gít-

A keresztyének Istennel vannak 
szenvedésében. Ez különbözteti 
meg a keresztyéneket a pogányok- 
tól. N em  tud tok  egy ó rá t velem 
virrasztani? -  kérdezi Jézus a Ge- 
csem ánéban. Ez éppen az ellenke
zője m indannak, am it a vallásos 
eiriber vár Istentől. Az em ber Jé
zustól felszólítást kap, hogy részt 
vegyen az Ő szenvedésében az is
ten-nélküli világban.”

A K risztus szenvedése, Pál szen
vedése, a keresztyének szenvedése 
az, hogy a világ nem fogadja be 
őket. A  világnak nem  kell az Isten 
emberszeretete. H atalom  kell és kí
méletlenség. M ohósága világ javai
nak megszerzésére, az emberek le
igázásának vágya, és nem a szere
tet.

A  keresztyének szenvedését 
gyötrelemmé fokozza tapasztala
tuk  kísértése, hogy az ellenséges 
világban Isten is elhagyta őket. Pe
dig igazán elhagyatva csak Jézus 
volt; m i nem, m ert Ő m indig ve
lünk szenved.

Az egyházat U ra arra hívta el, 
hogy vele együtt szenvedjen. És rá
bízta az Ő elrejtett titkát, hogy a 
Krisztusban minden nép számára 
kínálja annak nagyszerű lehetősé
gét, hogy részesedjen az Ő dicsősé
gében. Az ő emberszeretetében, 
gyógyító erejében, igazságában.

Tegyük mi is teljessé a Krisztus
nak  a világban való szenvedését, 
m ert ránk bízta az evangélium tit
kát. Nem élhetünk a világ szerint, 
ha az Isten titkát nekünk kell hor
doznunk a világban. Legyen ben
nünk az az indulat, amely volt a 
Krisztus Jézusban, aki nem tekin
tette zsákm ánynak, hogy egyenlő 
Istennel, hanem emberekhez lett 
hasonlóvá. Ezért fel is megasztalta 
őt Isten mindenekfölé, és minden 
névnél nagyobb nevet adom ányo
zott neki, hogy minden nyelv vall
ja , hogy Jézus Krisztus Ú r az Atya 
Isten dicsőségére (Fii 2,5-11).

Isten dicsőségéről nem tudunk 
úgy beszélni, m int  az ember szen
vedéséről. M ert az Isten országá
nak dicsősége eljövendő, nincs je-

A 10. ülésszakon került sor an
nak tárgyalására, hogy a megsza
porodott intézmények megfelelő 
képviseletet kapjanak a zsinaton. 
A zsinat akkor további javításra 
ad ta vissza a tervezetet. A mostani 
ülésszakon benyújtották a tö r
vénymódosítási javaslatot. Ezt a 
zsinat elfogadta a következő szö
vegezéssel :

...Az evangélikus közoktatási in
tézmények küldötteit az intézmények 
főállású evangélikus pedagógusai 
közveden szavazással választják.

A 10. ülésszakon számolt be dr. 
Harmati Béla püspök arról, hogy 
a Honvédelmi M inisztérium meg
keresésére tárgyalások folynak a 
tábori (katonai) lelkészi szolgálat 
felállításáról. A közeli napokban 
sor kerül a m egállapodások aláírá
sára a különböző egyházakkal, így 
a mi egyházunkkal is.

Felvetődött az, hogy nem kelle- 
ne-e ebben a  kérdésben zsinati dön
tést hozni, egyáltalán illetékes-e a 
zsinat m ost ebben a kérdésben dön
teni, hiszen nincs zsinati töm é
nyünk erre az esetre. A szolgálat 
felállítása mellett szól a missziói 
szempont, vagyis végzése. Van po
litikai szempont is, -  a többi egyház 
is aláír és nem lenne jó  kimaradni 
a sorból. Végül arra  is figyelni kell, 
hogy ezzel a  lépéssel tulajdonkép
pen az európai trendbe tagolódunk

len a világban. Nem tudunk ta
pasztalatból beszélni róla. Amit 
tükör által, homályosan látunk be
lőle, az is ajándék-látomás. Csak 
reménységünk lehet felőle. És e re
ménység egyedüli alapja Krisztus, 
aki feltámadt és uralkodik. Krisz
tus, aki velünk van, akinek Lelke 
világít és vigasztal, aki testvéreivé, 
barátaivá fogadott minket, és aki 
testében, az egyházban titokzatos 
m ódon jelen van.

Tudjuk, hogy az ő  gyermekei 
vagyunk, de nem tudjuk, hogy mi
vé leszünk. A hit vezet minket és a 
reménység. Szeretete indította arra 
Istent, hogy szenvedjen a világért. 
Az Ő szeretete indít minket arra, 
hogy vele szenvedjünk a világért. 
Az Isten szeretete az, ami megma
rad örökké, és kiteljesedik ember 
és Isten között az ő  eljövendő di
csőséges országában.

A  vele együtt szenvedés és a 
részvétel az O dicsőségében: ez az 
egyház titka. Ebben szabad élni a 
gyülekezetnek. N ekünk is, am ikor 
két nap zsinati m unka vár ránk.

Elkészült a választásra vonatko
zó végrehajtási utasítás is. Ezt is 
elfogadta a zsinat és intézkedett a 
választások lebonyolításáról. 
A  törvényben előírt 4 küldöttből 
egy tagot m ár korábban megvá
lasztottak (dr. Gyapay G ábor, F a
sori Gimnázium), az ő tagsága 
tovább folytatódik és m ost 
újabb három  tagot választanak 
meg. Remélhető, hogy a 12. 
ülésszakra m ár behívhatok lesz
nek a m egválasztott pedagógus 
zsinati tagok.

bele. A  nyugati állam okban minde
nü tt van ilyen szolgálat.

A tém át megvitatta a zsinat.

LEVÉL A ZSINATHOZ 
Fötiszteletű Zsinat!
Kedves Testvérek!

A Magyarországi Református 
Egyház Elnökségi Tanácsa örömmel 
fogadta a Magyarországi Evangéli
kus Egyház Zsinatának azon javas
latát, mely szerint e két Egyház kö
zös munkabizottságot hozzon létre a 
meglévő sokoldalú kapcsolatok átte
kintésére, intézményesítésére, a kap
csolatok további lehetőségeinek fel
mérésére és javaslattételre.

Atyafiságos köszöntéssel:
Dr. Hegedűs Lóránt 
református püspök, 

a Zsinat lelkészi elnöke

KOMMÜNIKÉ
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinatának 11. ülésszakát 

1994. január 7-8-ig tartotta Budapesten a Fasori Evangélikus Gim
náziumban.

Napirendjén volt többek között az egyház missziói szolgálatáról 
szóló törvénytervezet általános vitája, valamint megvitatták az egy
házi szolgálatról szóló törvénytervezet egy részét. A zsinat elhatá
rozta, hogy szociáletikai nyilatkozatának tervezetét, mely életünket 
meghatározó értékekről és normákról szól, megvitatásra elküldi az 
evangélikus gyülkezeteknek.

A második napon terjesztették elő az egyházi bíráskodásról szóló 
törvény tervezetét.

A zsinat következő ülésszakát 1994. február 26-27-ig tartja Buda
pesten, a Fasori Evangélikus Gimnáziumban.

Budapest, 1994. január 8.

A KÖVETKEZŐ (12.) ÜLÉSSZAK NAPIRENDJE

A 3. sz. Bizottság „Az egyházi szolgálatról” szóló törvényterveze
tének további részletes tárgyalása.

Az 1. sz. Bizottság „A Magyarországi Evangélikus Egyházról 
általában” törvénytervezetének további részletes vitája.

„A misszióról” szóló törvénytervezet általános vitájának folytatása.
„A diakóniáról” szóló törvénytervezet általános vitája.
„A bíráskodásról” szóló törvénytervezet általános vitájának foly

tatása.
Szükséges választások.

D R . REU SS A N D R Á S:

Munkánk befejezése a láthatáron
Z sinati m egnyitó a l l .  ü lésszakon (1994. január 7 .)

A közoktatási intézmények küldötteinek 
megválasztása

A zsinat a katonai lelkészi szolgálatról



Zsinati Híradó 1994. ja n u á r  23.

Az egyházi szolgálatról szóló törvénytervezetet a zsinat több ülésszakon át tárgyalta. A  részletes vita befejeztével a l l .  ülésszakon a törvényt az alábbi szöveggel elfogadta. Ezzel a szavazással újabb törvény 
készült el.

AZ EGYHÁZI SZOLGÁLAT

pás

I. FEJEZET

Az egyházi szolgálat és az egyház 
munkásai

1.1. Az egyház elsődleges szol
gálata az evangélium hirdetése an
nak érdekében, hogy a Jézus 
Krisztusban való megigazító hitre 
eljussunk. Az evangélium az egy
ház létének forrása és értelme, hir
detése az egyház missziói küldeté
se, és minden egyéb szolgálatának 
alapja.

1.2. A Jézus Krisztusról szóló 
tanúságtétel minden Krisztusban 
hívő ember egyetemes feladata. Az

egyház minden tagja részese ennek 
a szolgálatnak, hitének és lelki 
adományának mértéke szerint.

1.3. Az egyház hivatalos szolgá
latát, a nyilvános tanítást és a szent
ségek kiszolgáltatását az egyház jó  
rendje érdekében az azzal megbí
zott egyházi munkások végzik. 
Minden egyházi szolgálatban álló 
munkás a maga szintjén és munka
körében felelős azért, hogy az egy
ház a sajátos küldetését betöltse.

II. FEJEZET 

A lelkészi szolgálat
I. Cím: A magyarországi evangélikus egyház lelkészei

2.1.1. Az evangélium hirdetésére 
és a szentségek kiszolgáltatására 
Jézus Krisztus külön szolgálatot 
rendelt. Az egyház rendjének meg
felelően ezt a szolgálatot az arra 
szabályszerűen elhívott lelkész 
végzi.

2.1.2. A Magyarországi Evangé
likus Egyház felavatott lelkésze az, 
aki

a) az előírt teológiai tanulm á
nyoknak eleget tett és erről vég
bizonyítványt szerzett,

b) lelkészvizsgát tett és érvé
nyes lelkészi oklevele van,

c) lelkésszé avatásában a 
lelkészi szolgálatra megbízást és 
felhatalmazást kapott, és

d) a Magyarországi Evangéli
kus Egyház lelkészeinek nyil
vántartásában szerepel.
2.1.3. A Magyarországi Evangé

likus Egyház lelkészjelöltje az, aki 
a lelkészek számára előírt teológiai 
tanulmányok elvégzése után egy
házi szolgálatba áll, de lelkészi ok
levéllel még nem rendelkezik és 
még nem avatták lelkésszé. A szol
gálatba állításról a lelkészjelölt 
egyházközsége szerint illetékes 
püspök dönt.

2.1.4. A lelkésszé avatás (ordi- 
náció) feltétele a lelkészi oklevél 
megszerzése. A lelkészjelölt a lel
készi oklevelet a Lelkészképesítő 
Bizottság előtt tett eredményes 
vizsgával szerezheti meg, mely
nek során a bizottság a lelkészi 
szolgálatra való alkalmasságot is 
megvizsgálja. A lelkészjelölt leg
korábban egy szolgálatban eltöl
tö tt év után jelentkezhet a lel
készvizsga letételére. Amennyi
ben a Bizottság a jelöltet a lelké
szi szolgálatra alkalm asnak ta 
lálja, a lelkészjelölt lelkésszé 
avatható. A lelkészjelölt az ava
tás alkalmával nyeri el a lelkészi 
címet és az oklevelet.

2.1.5. A lelkészi jelleg nem szű
nik meg a szabályos nyugdíjba vo
nulással.

2.1.6. A lelkész egészségi, tanul
mányi vagy egyéb méltányos ok
ból kérheti fizetés nélküli, tartós 
szabadságolását. A felmentés a 
tényleges szolgálat alól az illetékes 
püspök joga. A szolgálat alóli fel
mentés anyagi vonzatát külön 
megállapodásban kell rendezni. 
A  tartós szabadságon lévő lelkész

évente köteles kérelmét- megújí
tani.

2.1.7. Az a lelkész, aki az egyhá
zi szolgálatból kilépett, vagy akit 
az egyházi bíróság hivatalvesztésre 
ítélt, nem tekinthető lelkésznek, 
lelkészi szolgálatot nem végezhet, 
liturgikus öltözetet nem viselhet és 
a lelkészi címet nem használ
hatja.

2.1.8. Amennyiben a lelkészi ok
levél birtokosa megszakítás nélkül 
öt éven keresztül nem állt egyházi 
alkalmazásban, a Lelkészképesítő 
Bizottság vizsgálata szükséges ah
hoz, hogy lelkészként újra szolgá
latba álljon.

2.1.9. Külföldi evangélikus egy
házban felavatott lelkész a M agya
rországi Evangélikus Egyházban 
lelkészi szolgálatba csak akkor lép
het, ha teológiai tanulmányainak 
végbizonyítványát a M agyarorszá
gi Evangélikus Egyház Teológiai 
Akadémiája honosította, és a la
kóhelye szerint illetékes püspök 
dönt szolgálatba állításáról. 
A külföldi egyetemen (teológiai fő
iskolán) végbizonyítványt szerzett 
fel nem avatott személy ugyancsak 
köteles végbizonyítványát hono
síttatni, mielőtt az illetékes püspök 
dönt lelkészjelöltként történő egy
házi alkalmazásáról.

2.1.10. M ás keresztyén felekeze
tekben szerzett lelkészi oklevél bir
tokosa a M agyarországi Evangéli
kus Egyházban lelkészi alkalma
zásba csak úgy léphet, ha a lelké
szekre vonatkozó jogszabályokban 
rögzített feltételeken túl az egyház- 
községe szerint illetékes püspök en
gedélyével a Teológiai Akadémia 
tanári kara által megállapított tan
tárgyakból vizsgát tett, és a Lel
készképesítő Bizottság az alkalmas
ságáról meggyőződött. Az avatás
ról a Lelkészképesítő Bizottság tesz 
javaslatot a i  illetékes püspöknek.

2.1.11. M eghatározott időre és 
szolgálati területre a lelkészi szol
gálatra megbízást kaphat lelkészje
lölt is.

2.1.12. A Magyarországi Evan
gélikus Egyház diakónus lelkészei, 
akik korábban a Teológiai Akadé
mia levelező tanfolyamát elvégez
ték és őket lelkésszé avatták, az 
avatásuk alkalmából meghatáro
zott szolgálati területen végezhet
nek lelkészi szolgálatot.

II. Cím: A lelkészi szolgálatra vonatkozó rendelkezések

2.2.1. A lelkészek szolgálati jel
lege és a kegyelmi eszközökkel va
ló szolgálatuk -  a lelkészi alkalm a
zás helyétől és az egyházigazgatási 
hatáskörtől függetlenül -  azonos.

2.2.2. Az egyházi alkalm azásban 
levő lelkész és lelkészi szolgálattal 
megbízott személy sajátos joga és 
kötelessége

a) Isten igéjének: törvényének 
és evangéliumának hirdetése,

b) a szentségek kiszolgáltatá
sa,

c) a bűnökből való feloldozás,
d) a házasság egyházi megál- 

dása,
e) az egyházi temetések végzé

se és
f) a hívek pásztorolása. 

M inden egyházi alkalmazásban
levő lelkész és lelkészi szolgálattal 
megbízott személy kötelessége a 
lelkészi szolgálat hűséges végzése, 
a fentieken túl különösen is

g) a lelkigondozás szolgálata,

h) a fiatalok és idősek tanítá
sa,

i) a szeretetszolgálat felválla
lása,

j)  az egyház építése és
k) önm aga továbbképzése.

2.2.3. A M agyarországi Evangé
likus Egyház lelkésze felelős egy
háza biblikus és hitvallásos tanítá
sának érvényesüléséért.

2.2.4. A lelkészi szolgálatban ál
ló személy köteles a lelkipásztori 
titkot megőrizni, az egyház törvé
nyes rendjét megtartani és védel
mezni. A lelkész lelkiismeretesen és 
híven köteles m agát minden tevé
kenységében lelkészi esküjéhez tar
tani.

2.2.5. A lelkész köteles m agatar
tásával, viselkedésével és külső 
megjelenésével is hivatalának meg
felelni. Az egyházban rendszeresí
tett liturgikus öltözetet istentiszte
leteken és az egyéb liturgikus al
kalm akon viseli.

III. Cím: A lelkészekre vonatkozó általános rendelkezések

2.3.1. A M agyarországi Evangé
likus Egyház férfiakat és nőket 
egyaránt kiképez, felavat, illetve 
kiküld a lelkészi szolgálatra. A lel
késznők szolgálatának sajátos kér
déseit szabályrendelet rögzíti.

2.3.2. A lelkészeknek az alkal
mazási helyükből és egyházigazga
tási hatáskörükből adódó képvise
leti és kormányzási teendőiről az 
egyházi törvény a vonatkozó tö r
vénycikkekben rendelkezik. M in
den lelkész választható azokra a 
tisztségekre, amelyeket az egyházi 
törvény szerint lelkészeknek kell 
betölteni.

2.3.3. A lelkészjelölt és az az ok
leveles lelkész, akit még nem válasz
to ttak  meg önálló lelkészi állásra, 
vagy valamilyen oknál fogva önál
ló lelkészi állás nélkül m aradt, az 
egyházközsége szerint illetékes püs
pök rendelkezése alatt áll, aki szol
gálati beosztását meghatározza.

2.3.4. A M agyarországi Evangé
likus Egyház lelkészétől elvárja, 
hogy

a) belső elhívásból kötelezze 
el magát az egyházi szolgálatra,

b) lelkészi hivatásában fedd- 
hetetlenül éljen és szolgáljon, és

c) családját példaadóan evan
gélikus hitben pásztorolja.
2.3.5. A lelkész olyan személlyel 

köthet házasságot, aki családi és 
magánéletében, valam int hivatásá
ban egyaránt vállalja házastársa 
evangélikus egyházi szolgálatát. 
A lelkész házasságkötési szándé
kát köteles a házasság megkötése 
előtt három  hónappal az esperesen 
keresztül a püspöknek bejelenteni, 
és a házasságkötéshez engedélyt 
kérni. Az egyházi szolgálatra ké
szülő teológiai hallgató és a lel
készjelölt is csak a püspök előze
tes engedélyével kö thet házassá
got.

ffl. FEJEZET

A lelkészi szolgálat az egyházközségben
I. Cím: Általános rendelkezések

3.1.1. Az egyházközség lelké
szei : a gyülekezeti lelkész, a hitok
tató  lelkész, a gyülekezeti másod
lelkész, a segédlelkész, illetve a he
lyettes lelkész. Az egyházközségi 
lelkészi állást rendkívüli esetben 
lelkészjelölt, illetve diakónus lel
kész is betöltheti.

3.1.2. Az egyházközség lelkésze 
köteles a 2.2.2. pontban felsorolt 
kötelességeken túl

. a) gondoskodni az istentiszte
leti és egyéb gyülekezeti alkal
m ak ellátásáról,

b) végezni és irányítani a hit
oktatást, a konfirmációt, az ifjú
sági m unkát,

c) vállalni és szervezni a szere
tetszolgálatot,

d) végezni a lelkészi hivatali 
m unkát, illetve felügyelni a lel
készi hivatalban dolgozókat,

e) vállalni és megszervezni az 
egyházmegyei, egyházkerületi és 
országos egyházi élet alkalmain 
és feladataiban való részvételt, és

f) vállalni és megszervezni a

gyülekezeti élet érdekében m in
den m unkát.
3.1.3. Az egyházközség lelkésze 

egyházközségével az egyházi felet
tes szervek által jóváhagyott díjle
vél (hívány) alapján alkalm azotti 
munkaviszonyba kerül. Az egy
házközség lelkészeinek díjlevelét 
az egyházmegyei és az egyházkerü
leti elnökségnek kell jóváhagynia. 
A m unkáltatói jogok törvényben 
m eghatározott részét az egyházi 
felettes szervek gyakorolják.

3.1.4. Az egyházközség lelkésze, 
m int aki élethivatásként kötelezte 
el m agát az egyházi szolgálatra, 
m unkájával és teljes erejével köte
les azt végezni. Ezért olyan elfog
laltságot nem vállalhat, amelyik 
veszélyezteti lelkészi szolgálatának 
ellátását, illetve hivatalához mél
tatlan. Tartós elfoglaltság esetén, 
annak tartam ára főállásként vál
lalt egyházi szolgálatát, valam int 
járandóságát fel kell függeszteni, 
de az egyházközséggé k ö tö tt kü
lön megegyezés alapján egyes egy

házi szolgálatokat elláthat. A lel
kész a vállalt másodállást, illetve 
jelentős lekötöttséggel já ró  elfog
laltságát köteles a presbitériumnak 
bejelenteni, és ahhoz az illetékes 
püspök jóváhagyását megszerezni.

3.1.5. A lelkész vagy családtag
jai az egyházközség pénzvagyonát 
nem kezelhetik, a lelkész azonban 
a felügyelővel együtt az egyház-

község minden vagyoni értékének 
felelős gazdája.

3.1.6. H a a lelkész szülői hivatá
sa m iatt lelkészi kötelességeinek 
nem tud m aradéktalanul eleget 
tenni, akkor m eghatározott időre 
az egyházközséggel m unkájára 
nézve külön megegyezést köt, amit 
az esperesen keresztül bejelent a 
püspöknek.

II. Cím: A gyülekezeti lelkész

3.2.1. A gyülekezeti (parókus) 
lelkész az egyházközség felelős lel
késze. Felelős az egyházközségben 
folyó minden tevékenységért. 
Ezért az egyházközségben m űkö
dő többi lelkészt egyházi tevékeny
ségében irányítja, és közvetlen fe
lügyeletet gyakorol felettük. Az 
egyházközség területén a gyüleke
zeti lelkész engedélye nélkül -  a 
hivatalosan eljáró esperesen és 
püspökön kivül -  senki egyházi 
szolgálatot nem végezhet, csak 
haldoklónál és szükségkeresztelés- 
nél.

3.2.2. A gyülekezeti lelkész, m int 
aki Istennek szolgál, felelős az ige
hirdetői és gyülekezeti lelkészi 
m unka szervezéséért, tartalm áért 
és folyam atos végzéséért. E fele
lősségben vele az egyházközségben 
szolgáló többi lelkész is osztozik.

3.2.3. A gyülekezeti lelkész, m int 
a M agyarországi Evangélikus 
Egyház lelkésze felelős azért, hogy 
egyháza biblikus és hitvallásos ta 
nítása érvényesüljön m unkájában 
és gyülekezetében. Felelős azért, 
hogy a gyülekezetben tévtanítások 
ne terjedjenek, őrködik a gyüleke
zet egységén. E felelősségben osz
toznak vele az egyházközségben 
szolgáló lelkészeken túl az egyház- 
község tisztségviselői és a presbité
rium tagjai is.

3.2.4. A  gyülekezeti lelkész 
(több lelkész esetén az igazgató lel

kész) a lelkészi hivatal felelős veze
tője.

3.2.5. A  gyülekezeti lelkész az 
egyházközség felügyelőjével együtt 
felelős az egyházközség egész ház
tartásának szabályos ügyviteléért, 
különösen azért, hogy

a) az egyházközségi számadá
sok és költségvetések az előírások
nak megfelelően készüljenek el;

b) az egyházközség teljesítse 
adminisztratív és anyagi kötele
zettségeit;

c) az egyházközségi gazdálko
dás a költségvetéseknek megfe
lelően folyjék, és

d) az egyházközség megsze
rezze az egyházi felettes szervek 
jóváhagyását mindazon esetek
ben, amelyekre nézve az egyházi 
törvények rendelkeznek.
3.2.6. A zokban az egyházközsé

gekben, ahol két vagy több gyüle
kezeti lelkész szolgál, a gyülekezeti 
lelkészek közül az egyik igazgató 
lelkész. Amennyiben erről egyház- 
községi szabályrendelet m ásként 
nem rendelkezik, az igazgató lel
készt a presbitérium  választja, és a 
megbízás három évi időtartam ra 
szól, amelyet a három  év eltelte 
u tán  meg lehet ismételni. Az igaz
gató lelkész az egyházközségi felü
gyelő mellett a közgyűlések és 
presbiteri ülések elnöke és beosztja 
a lelkészi szolgálatokat a gyüleke
zetben.

ü l .  Cím: A gyülekezeti hitoktató lelkész

, 3,3.1. Gyülekezeti hitoktató 1 lel-, 
kész az, akit. egy vagy több egyház- 
község a hitoktatás végzésére meg
szervezett önálló állásban alkalmaz.

3.3.2. A  gyülekezeti h itoktató  
lelkészi állást határozott, vagy ha
tározatlan időre kell megszervezni
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és..betölteni ugyanolyan m ódon, 
m int a  gyülekezeti lelkészi állást.

3.3.3. Az egyházközség a terüle
tén m űködő önálló h itok tató  lel
kész egyéb szolgálatára akkor ta r t
ha t igényt, ha vele erre vonatkozó
lag m egállapodik.

IV. Cím: A gyülekezeti másodlelkész

3.4.1. A  gyülekezeti másodlelkész 
a gyülekezeti lelkész mellé választott 
lelkész, aki m unkáját a gyülekezeti 
lelkész irányításával és felelőssége 
mellett végzi, de személyében felelős 
a rábízott m unka elvégzéséért és lel
készi m unkája tartalm áért.

V. Cím: A

3.5.1. A segédlelkész a lelkészi 
oklevéllel rendelkező, de nem  ön
álló lelkészi állást betöltő lelkész, 
akit a püspök rendel ki az egyház- 
községbe a gyülekezeti lelkész 
mellé.

3.4.2. A  gyülekezeti m ásodlel- 
készi állást h a tá rozo tt, vagy h a 
tá rozatlan  időre kell megszervez
ni és betölteni ugyanolyan m ó
don, m in t a gyülekezeti lelkészi 
állást.

segédlelkész

3.5.2. A segédlelkész m unkáját a 
gyülekezeti lelkész irányításával 
beosztottként végzi, de személyé
ben felelős a ráb ízo tt m unka elvég
zéséért és lelkészi m unkája ta rta l
m áért.

VI. Cím: A helyettes lelkész

3.6.1. A  helyettes lelkész az egy
házközségben szervezett önálló lel
készi hivatal m eghatározott időre 
m egbízott vezetője.

3.6.2. Az egyházközségbe a püs
pök küld helyettes lelkészt. A helyet

tes lelkész a gyülekezeti lelkész jog
köre és m unkaköre szerint m űködik.

3.6.3. Helyettes lelkész küldésé
nek a következő esetekben van he
lye:

(Folytatás a következő oldalon)

Űj arcok a zsinatonMegtisztelő volt számomra, hogy a 
zsinati gazda a zsinati elnökség megbí
zásából meghívott a l l .  ülésszakra, mint 
választott, illetékes póttagot. Részt ve
hettem tehát a zsinat munkájában sza
vazati joggal.

Annak idején -, mint soproni lelkész 
-  lettem zsinati póttag és többször azzal 
az érzéssel és figyelemmel kísértem a 
sajtónkban a zsinat munkáját, a líceumi 
hitoktatással megnövekedett szolgála
taim közben: vajon részt tudok-e venni 
a zsinati ülésszakon, ha egyszer pótolni 
kell egy zsinati tagot.

A tavalyi első behívásnak nem tudtam 
eleget tenni, hivatalos külföldi utam 
miatt. De most örömömre együtt lehet
tem a zsinati „atyákkal".

Fokozza örömömet, hogy jogász ke
resztfiam mellett ülhetek, akivel rég ta
lálkoztam, talán utoljára esküvőjén a 
Balaton-part somogyi oldalán. Három 
kérdés foglalkoztat: mit tudok a gyüle
kezetben Sopronban felhasználni a most 
készülő egyházi törvényekből melyek a 
„zsinat üstjében" most olyan „tüzesen 

főnek az atyák „kavargó" hozzászólá
saiban? Valószínű, hogy még 1-2 évig 
fo ly ik  a , fő zés", mert a mögöttünk lévő 
évtizedek lelki világában sok volt a meg-

keményedés és egyházunk jövőjét a gyü
lekezeteink életében szeretnénk megélni.

A másik kérdés: Kell-e a zsinaton 
meghozott törvényekkel nekünk az egy
ház életét biztosítani, vagy elég nekünk 
az evangélium ? Bizonyos, hogy nem a 
törvény biztosítja az életet és elég ne
künk az evangélium szabadító hatalma 
Jézus Krisztusban. Senki sem vitathatja 
az igehirdetés elsőbbségét (prioritását). 
De itt jön a harmadik kérdésem. Nem 
kell a meder és a part a folyónak? Kép 
nélkül és kérdés nélkül: Kell az élő víz
nek a meder, amelyben folyik és felüdíti 
a megfáradtakat, megtisztítja a bűn 
szennyében élőket, célba visz életcsóna
kokat! Kell az „élő" folyamoknak, mert 
a „part nélküli" evangélium árvizet 
okozhat, elönthet „hajlékokat", amikor 
a lélek áradásáról beszélünk és közben 
saját lelkünk fegyelmezetlensége szakít
ja  át egyházunk struktúrájának védő 
gátjait és az igét célba juttatni akaró 
partjait.

Ha a zsinaton sikerül megépíteni a 
struktúra erős gátjait, partjait és medrét 
és közben nem szennyezzük be a forrás
ból fakadó evangélium tiszta vizét, ak
kor nem lesz hiábavaló a többéves, fára
dozás az Úrban". Mondhatjuk ezért ide-

vágóan a költőt idézve: „azért a víz az 
Úr". Itt van a prioritás, az igeszolgála
tom, amihez a zsinat a keretet munkálja.

Szúnon János

25 éve végzem lelkészi szolgálatomat, 
7 évig Celldömölkön voltam segédlel
készés 18 éve Sárváron dolgozom.

Örülök, ha rövid időre is, de a Zsinat 
munkájának részese lettem. Régóta érde
kel egyházunk történelme. Más jellegű 
zsinatok voltak a 16. és a 18. században. 
Azaz érzésem, hogy az 1934-37-es zsinat 
szempontjai sok vonatkozásban ismétlőd
nek napjainkban. Örülnék, ha ez a mosta
ni zsinat nem úgy vonulna be egyházunk 
történelmébe, mint a leghosszabb zsinat.

Solymár Gábor
•

-  Hogy mit várok a zsinattól? Termé
szetesen jó és működőképes törvényeket, 
de minél előbb! Persze így, az első mun
kanap után azonnal belátom, hogy ezek 
szinte gyermeki vágyálmok... A re
ményt azonban soha nem szabad fölad

ni! Még akkor sem, ha tudjuk, hogy az 
egyházi törvényeket is csak emberek al
kotják. S  az emberiség történetében még 
bizony kevés olyan emberi alkotód szüle
tett, amely mindenkinek egyformán tet
szett volna. Mert ami az egyik embernek 
jó, az a másiknak sérelmes. Arról nem 
is szólva, hogy ami ma jó, az vajon meg
állja-e a helyét néhány évtized eltelté
vel? A felelősség tehát óriási! Hiszen 
gyermekeink és unokáink fogják szá- 
monkérni tőlünk mindazt, amit itt eset
leg egy-egy tollvonással semmissé nyil
vánítunk, vagy éppenséggel pontatlanul 
fogalmazunk. Véleményem szerint ah
hoz, hogy az élet ne lépjen túl törvényal
kotó tempónkon, feltétlenül fe l kellene 
gyorsulnia ennek a munkának. Mégpe
dig több jogi szakembert bevonva a 
konkrét szövegszerkesztésbe; valamint 
-  és tudom, ez sokkal szerteágazóbb 
kérdés -  a törvényalkotókat mindinkább 
mentesíteni kellene az egyéb szolgála
tok, feladatok végzésétől, a helyi teen
dők intézésétől, hogy sokkal inkább erre 
a munkára tudjanak koncentrálni.

Dr. Foltinné Antal Klára

„Hogyan látod a zsinati munkát? 
Milyen érzéseid támadtak az itt látot
tak alapján?" -  hangzott felém a kér
dés.

Első gondolatom az volt, hogy olyan 
ez, mint egy „körhinta". A kívülről 
szemlélő csak elmosódott alakokat lát, 
de nem érez át semmit a benti hangulat
ból. Ha ugyanez az ember beül a körhin
tába, magán érzi a mozgásból eredő le
szorító erőt.

Más dolog valamit kívülről nézni és 
bírálni. Ismét más dolog valamit átélni.

Nekem lehetőségem volt erre az át
élésre és így véleményem is átalakult. 
A zsinaton való részvételt, „üldögélést", 
most reggeltől estig tartó koncentrálás
nak értékelem.

A hozzászólásokat, „kedélyes beszél
getéseket", késhegyre menő vitatkozás
nak látom. A hosszúra nyúló, „vég nél
külinek tűnő" ülésezést precizségre tö
rekvésként fogom fel.

összefoglalva: a zsinat lassúnak tűnő 
munkáját, belülről nézve, megfontolt, 
felelősségük teljes tudatában döntő és 
vitatkozó emberek erőfeszítésének, egy
re gyorsuló ,körhintának" látom.

Egyszer majd megáll a körhinta. 
A zsinat befejezi munkáját és úgy érzem 
alkotása a Magyar Evangélikus Egyház 
Jézus Krisztustól rendelt küldetését fog
ja erősíteni.

Loós Csaba

Régi evangélikus, felvidéki családból 
származom. Gyermekkoromat Ózdon 
töltöttem. Édesanyám, mint a helyi egy
házközség tagja vezetett be a gyülekeze
ti életbe. Rendszeresen részt vettem a 
Pintér Károly lelkész által vezetett ifjú
sági csoportban. Későbbiekben diplomát 
szereztem a Budapesti Semmelweis Or
vostudományi Egyetemen. Ebben az 
időszakban került Pintér Károly a Deák 
téri gyülekezetbe, s ez jelentősen meg
könnyítette bekapcsolódásomat a fővá
rosi evangélikus közösség életébe: 

Második házasságom révén Balassa
gyarmatra kerültem. Férjem a Johanni- 
ta Lovagrend tagja. Őmellette nagyobb 
lehetőségem nyűt Jézus Urunk egyházá
ban munkálkodnom.

A Zsinat munkájában való részvételt 
komoly feladatnak, s nagy megtisztelte
tésnek tekintem.

Dr. Horváth Márta



a) ha a gyülekezeti lelkész 
meghalt;

b) ha a lelkész beteg, vagy más 
okból tartósan nem tudja ellátni 
feladatát és az egyházmegye 
nem tudja megoldani rendszeres 
helyettesítését;

c) ha a gyülekezeti lelkészi ál
lás bárm i okból m egüresedett;

d) ha a gyülekezeti lelkész fe
gyelmi felfüggesztés a la tt áll.
3.6.4. A helyettes lelkész java

dalmazása :
a) A gyülekezeti lelkész elha

lálozása, betegsége vagy tartós 
m unkaköri akadályoztatása ese
tén az egyházközség presbitériu
ma az esperes jóváhagyásával 
határoz a helyettes lelkész java
dalm azásáról. Beteg lelkész he
lyi javadalm át a helyettesítésre 
fordítani nem szabad. H a az

egyházközség a helyettesítés ter
heit nem bírja el, az esperes gon
doskodjék arról, hogy az egy
házkerülettől tám ogatást kap
jon. A helyettesítés költségeinek 
viselésére az egyházközség csak 
egy évig kötelezhető.

b) A gyülekezeti lelkészi állás 
bárm i okból tö rtén t megürese- 
dése esetén a helyettes lelkészt a 
gyülekezeti lelkészi helyi javada
lom három negyed része illeti 
meg, egynegyed része a lelkész
alkalmazási eljárásra fordí
tandó.

c) 'Gyülekezeti lelkész fegyel
mi felfüggesztésének esetében a 
felfüggesztést elrendelő egyházi 
hatóság intézkedik a helyettesí
tés költségeinek a felfüggesztett 
lelkész javadalm ából való fede
zéséről.

VII. Cím: A gyülekezeti lelkész alkalmazása 

1. Általános rendelkezések

3.7.1.1. A gyülekezeti lelkész al
kalmazása az egyházközségi köz
gyűlés által választás útján történik.

3.7.1.2. Gyülekezeti lekészül 
csak az alkalm azható, akinek érvé
nyes lelkészi oklevele van.

3.7.1.3. Az egyházközség a  gyü
lekezeti lelkészt általában a  m in
denkor érvényes nyugdíjtörvény
ben m egállapított korhatárig  al
kalmazza. Az alkalm azás tö rtén
het m eghatározott időre is.

3.7.1.4. A gyülekezeti lelkész al
kalm azása a nyugdíjkorhatár el
érésekor megszűnik. Amennyiben

az egyházközség vagy egyházi ér
dekből a püspök a lelkészt szolgá
latának  fo ly tatására kéri, alkalm a
zása közös megegyezés esetén h a 
tározo tt időre m eghosszabbítható.

3.7.1.5. Gyülekezeti lelkész al
kalm azásának az egyházközségi 
lelkészi állás megüresedésekor és 
szervezésekor van helye.

3.7.1.6. Az egyházközség meg
választott lelkészeinek, és az egy
házközségbe k iküldött helyettes 
lelkésznek illetve segédlelkésznek 
költözködési költségeit a  fogadó 
egyházközség fizeti.

2. Gyülekezeti lelkészi állás megüresedése

3.7.2.1. A gyülekezeti lelkészi ál
lás megüresedik

a) a lelkész lem ondása esetén, 
melyet a lelkész írásba foglalva 
az egyházközségi közgyűlésen a 
lem ondás időpontjának a meg
jelölésével bejelent, és ezt egy
idejűleg az esperesnek is meg
küld;

b) a lelkész halála esetén az 
elhalálozás napjával;

c) a lelkésznek az evangélikus 
egyházból való kilépése esetén; 
az erre vonatkozó szándék beje
lentésének napjával;

d) a lelkész nyugdíjazása ese
tén; a nyugdíjazást kim ondó ha
tározat jogerőre emelkedése 
napjával, illetőleg az abban 
megjelölt időpontta l;

e) a lelkész áthelyezése ésetén, 
az egyházi bíróság áthelyezést 
elrendelő határozatának  jogerő
re emelkedése napjával;

f) a  lelkész hivatalvesztésre 
tö rtén t ítélete esetén, az ítélet 
jogerőre emelkedése napjával.
3.7.2.2. A gyülekezeti lelkészi ál

lás átmenetileg is m egüresedhet a 
lelkész egy évnél hosszabb, h a tá ro 

zo tt idő tartam ú m ás irányú elfog
laltsága esetén. Erre az időszakra 
a lelkészi állást határozo tt idejű 
megbízással kell betölteni.

3.7.2.3. A  gyülekezeti lelkészi ál
lás megüresedését az egyházközség 
köteles azonnal jelenteni az espe
resnek, aki értesíti a püspököt és 
az illetékes nyugdíjszervet.

3 .7 .2A  Az üresedésben levő 
gyülekezeti lelkészi állás fenntar
to tt lelkészi állásnak tekintendő. 
A  lelkész javadalm át a lkotó  tételek 
az üresedés idejére helyettesítésre, 
illetve lelkészalkalm azásra hasz
nálhatók  fel. Az utalványozást az 
esperes ős a z  egyházközségi fel
ügyelő együttesen végzi.

3.7.2.5. A  lelkészi állás m egüre
sedésekor az esperes vagy az egy
házmegyének az esperes által meg
bízott egyik lelkésze já r  el. Az egy
házközségben megteszi az összes 
szükséges intézkedéseket:

a) G ondoskodik  a  helyettes 
lelkész kirendeléséig az egyházi 
m unka zavartalan  folytatásáról.

b) Átveszi leltár m ellett az 
egyházközség azon ingóságait, 
amelyek a  lelkész kezelése a la tt

állottak, és gondoskodik azok 
megőrzéséről.

c) M eggyőződik a pénztár- 
könyv naprakész vezetéséről és 
a pénzeszközök meglétéről.

d) M egállapítja az elm aradt 
vagy előre felvett javadalm a
kat.

e) Á tadásig zárolja a  lelkészi

3. Gyülekezeti lelkészi állá

hivatalt. Az üresedés helyén és 
idején az esperes meghatalm azá
sa nélkül senki hivatalos lelkészi 
szolgálatot nem végezhet, gyű
lést nem hívhat össze, összejöve
telt nem tarthat.
3.7.2.6. A lelkészi állás megüre- 

sedésével kapcsolatos eljárásokról 
jegyzőkönyv készül.

i betöltésének előkészítése

megyei vagy egyházkerületi elnök
ség a díjlevelet nem hagyja jóvá, 
azt 14 napon belül észrevételeivel 
visszajuttatja. Az egyházközség 
újabb 14 napon belül köteles az 
abban javasolt módosításokat 
megvizsgálni.

3.7.3.8. Az érvényben levő díj
levelet a lelkész és az egyházköz-

4. A gyülekezeti h

ségi közgyűlés közös megegyezé
se m ódosíthatja. A m ódosított 
díjlevelet is az egyházmegyei és 
az egyházkerületi elnökség hagy
ja  jóvá. A díjlevelet az egyház- 
megyei elnökség felülvizsgálhatja 
lelkészválasztási eljárás nélkül is, 
és annak m ódosítására javasla
to t tehet.

;észi állás betöltése

3.7.3.1. A  lelkészi állás megüre- 
sedésétől szám ított 21 napon belül 
az egyházmegye elnöksége az egy
házközségben presbitérium i ülést 
hív össze írásban, személyre szóló 
meghívással. A  presbiteri ülésen az 
esperes vagy az egyházmegyei fel
ügyelő elnököl.

A presbiteri ülésen az elnök
a) m egállapítja a  lelkészi állás 

megüresedését, bejelenti intéz
kedéseit, m egállapítja és jegyző
könyvbe véteti, hogy a lelkészi 
javadalom ból mi illeti meg a 
volt lelkészt, illetőleg jogutóda
it, és m egállapítja az eltávozó, a 
nyugalom ba vonuló vagy elha
lálozott lelkésznek esetlegesen 
fennálló saját köztartozásait;

b) megállapítja a közgyűlés 
névjegyzékének érvényességét, 
szükség esetén pótlását elrendeli;

c) ismerteti a gyülekezeti lel
kész alkalm azására vonatkozó 
rendelkezéseket;

d) felolvastatja a korábbi díj
levelet, és megszövegezteti az 
újat.

e) A presbiteri ülés javaslato t 
tesz a közgyűlés felé a lelkészi 
állás betöltésének m ódjáról, 
amely történhet:

-  jelölést követő választással, 
vagy

-  pályázatot követő válasz
tással.

f) A  presbiteri ülés esetlegesen 
tárgyal a jelöltekről is.
3.7.3.2. A presbiteri ülés u tán  21 

napon belül a lelkészválasztást elő
készítő egyházközségi közgyűlést 
kell összehívni. A  közgyűlésen az 
esperes vagy az egyházmegyei fel
ügyelő elnököl.

a) A  közgyűlés dön t a  presbi
térium  javaslatáról a  lelkészi ál
lás betöltésének m ódjával kap
csolatban. H a a közgyűlés a  je
lölés mellett dönt, ajánlásokat 
tehet a  jelöltek személyére. 
A m ennyiben a  presbitérium  je
löltjein kívül a közgyűlésen 
újabb javaslat nem  hangzik el, a 
jelöléssel kapcsolatban újabb 
presbiteri ülést nem  kell tartani.

b) A  közgyűlés m egvitatja és 
jóváhagyja a  presbitérium  által 
megszövegezett díjlevelet. Ezt 
követően kell a díjlevelet az egy
házmegyei m ajd az egyházkerü
leti elnökségnek jóváhagynia.
3.7.3.3. A  díjlevél, m int m unka- 

szerződés tartalm azza a lelkész és

az egyházközség kötelezettségeit és 
jogait.

a) A díjlevél egyfelől kötelezi 
a lelkészt arra, hogy az egyházi 
jogszabályokban szám ára előírt 
kötelességeit elvégezze, ezen k i-' 
vül további kötelezéseket is ta r
talm azhat a helyi viszonyoknak 
megfelelően.

b) A  díjlevél másfelől tarta l
mazza a lelkésznek já ró  javadal
m at.
3.7.3.4. A díjlevélnek biztosíta

nia kell:
a) szolgálati lakást, és a szol

gálati lakással kapcsolatos fű
tést, közüzemi díjakat, vagy az 
ezekhez való egyházközségi hoz
zájárulás összegét;

b) rendszeres havi pénzjava
dalm at, esetleg egyéb ju tta tást;

c) a lelkészi hivatal helyiségét, 
berendezését, fűtését, világítá
sát, takarítását, és

d) a szolgálati lakás épületé
nek külső és belső karban tartá
sát, vagyonbiztosítását és köz
terheit.

e) A  díjlevélnek tartalm aznia 
kell az egyházközség nyilatkoza
tát, amelyben kötelezettséget 
vállal a lelkész javadalm ának 
évenkénti felülvizsgálatára, és 
legalább az országosan megálla
p íto tt lelkészi minimumjövede
lem biztosítására.
3.7.3.5. Az egyházmegyei elnök

ség általában nem járu lhat hozzá, 
hogy a  javadalm at az előző díjle
vélhez képest csökkentsék. H a a 
díjlevél bizonyos tételei korszerűt
lenek, az egyházmegyei elnökség 
köteles ezeknek a tételeknek meg
változtatását és az azokon alapuló 
javadalom nak megfelelő egyenér- 
tékkel való pótlását szorgalmazni.

3.7.3.6. A lelkészi javadalom  
csökkentésének van helye a  szer
zett jogok sérelme nélkül a követ
kező esetekben:

a) erőtlen egyházközségek 
egyesítésekor vagy társításakor;

b) ha az egyházközség kisebb 
egyházközségekre osztódik, és

c) ha valamely egyházközség 
nagymérvű népességi és anyagi 
elerőtlenedést szenved, de önál
ló egyházközségként való fenn
ta rtásá t egyházi érdek követeli. 
Ebben az esetben a közegyház
nak  kell biztosítania, hogy a lel
készt anyagi veszteség ne érje.
3.7.3.7. Amennyiben az egyház

3.7.4.1. Eljárás jelölés esetén:
a) Amennyiben a lelkészválasz

tást előkészítő közgyűlés a jelölés 
mellett dönt, az egyházmegyei el
nökség 21 napon belül az egyház- 
községben jelölő presbiteri ülést 
hív össze írásban, személyre szóló 
meghívással. A presbiteri ülésen 
az esperes vagy az egyházmegyei 
felügyelő elnököl.

b) A jelölő presbiteri ülés ja 
vaslatot tesz egy vagy két, legfel
jebb három  lelkész személyére. 
A jelölésnél figyelembe veszi a 
lelkészválasztást előkészítő köz
gyűlésen esetleg szóban elhang
zott vagy az egyházközség tag
ja itó l írásban benyújtott szemé
lyijavaslatokat, a többes jelölés
nél elfogadhatja az esperes vagy 
a püspök által javasolt lelkész 
személyét is. H árom nál több je
lölt esetén a presbitérium szava
zással dönt a jelöltek személyét 
illetően.

c) Érvényes határozat esetén 
az esperes a presbitérium által 
jelölt lelkész vagy lelkészek ne
vét bejelenti a püspöknek, és 
személyükre nézve választható
ságuk m egállapítását kéri. 
A  püspök nyilatkozik, hogy a 
jelölt lelkész vagy lelkészek nem 
állnak választhatóságukat kizá
ró vagy korlátozó Ítélet hatálya 
alatt, és azt 14 napon belül közli 
az esperessel. A püspök nemle
ges döntését indokolni köteles.

d) Az esperes a jelölt lelkészt 
vagy lelkészeket 14 napos határ
idővel írásban nyilatkozatra 
hívja fel, hogy a jelölést elfogad
ják-e.

e) A jelöltet vagy a jelölteket 
a presbitérium bem utatkozó 
szolgálatra hívhatja meg.

f) M ásodszori eredménytelen 
jelölési eljárás u tán  az egyház- 
község pályázatot köteles kiírni,

3.7.4.2. Eljárás pályázat esetén :
a) Amennyiben a lelkészvá

lasztást előkészítő közgyűlés pá

lyázat mellett dönt, az egyház- 
község elnöksége a jóváhagyott 
díjlevél kézhezvétele után azon
nal intézkedik a pályázati hirdet
mény közzétételéről. A pályázati 
hirdetményt legalább három al
kalommal az országos egyházi 
lapokban kell közzétenni.

b) Eredményes pályázat ese
tén az esperes a püspöknek beje
lenti a pályázaton részt vevő lel
készek nevét, és a 3.7.4.1 .c) ér
telmében választhatóságuk 
megállapítását kéri.

c) A pályázó lelkészt vagy lel
készeket a presbitérium bemu
tatkozó szolgálatra hívhatja 
meg.
3.7.4.3. A gyülekezeti lelkészi ál

lás betöltése közgyűlésen történik.
a) A közgyűlést az egyházme

gyei elnökség hívja össze. 
A közgyűlésen az esperes vagy 
az egyházmegyei felügyelő elnö
köl.

b) A közgyűlésen az elnök 
előterjeszti a jelölt vagy jelöltek, 
illetve a pályázók nevét.

c) A közgyűlésen a választás 
hivatalos szavazólapokon titko
san történik.

d) A szavazást addig kell foly
tatni, míg az egyik jelölt leg
alább ötven százalék plusz egy 
szavazatot nem kapott. Ameny- 
nyiben ez három  szavazási for
dulóban nem történik meg, a 
gyülekezeti lelkészi állás betölté
sének eljárását elölről kell kez
deni.
3.7.4.4. Az egyházközség hibájá

ból történő második eredményte
len választási eljárás után  az egy
házmegyei elnökség kezdeményez
heti az egyházközség átminősíté
sét. H a a lelkészi állás betöltése 
egyéb okok m iatt eredménytelen 
m arad, a területileg illetékes püs
pök helyettes, lelkészt küld az egy
házközségbe, vagy a helyettesítés
sel megbízza valamelyik szomszé
dos lelkészt.

V in . Cím: Az egyházközség lelkészeinek beiktatása

3.8.1. Az egyházközség megvá
lasztott lelkészeinek beiktatása is
tentiszteleten és egyházközségi köz
gyűlésen történik, legkésőbb a lel
készmeghívó vagy lelkészválasztó 
közgyűlés napjától számított 14 
nap fellebbezési határidő utáni har
madik vasárnapon.

3.8.2. A  gyülekezeti lelkészt, a 
gyülekezeti másodlelkészt, a hitok
tató lelkészt és a helyettes lelkészt az 
esperes, rendkívüli esetben az espe
res által megbízott lelkész iktatja be.

3.8.3. Segédlelkész beiktatását a 
gyülekezeti lelkész végzi istentiszte
let keretében.

BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM DECEMBER 3-1 ÜLÉSÉRŐL
A z évenként megtartandó ülés fo n to s  tárgysorozati pontja az országos felügyelő  és a püspök-elnök évi jelen- A  december 3-án megtartott egész napos ülésen mindkét jelentés elhangzott és a presbitérium megtárgyalta 

tésének tárgyalása. E zek  a jelen tések részben összefoglalnak, de elem zik is a kérdéseket és utat m utatnak a azokat. M ost e jelentéseket némi rövidítéssel közreadjuk, hogy minél szélesebb körben ismertek legyenek és
jövő  fe lé . segítsenek az értékelésben és eligazodásban.

Először dr. Frenkl Róbert országos felügyelő jelentése hangzott el. 
Bevezetésében kijelölte az u ta t jelentése szám ára : elhelyezni az egyházi 
életet többfajta  kontextusba, így a társadalm i életbe, az ökum enikus 
kapcsolatokba, a nemzetközi egyházi életbe. Ezután  így fo ly ta tta :

Az egyházi intézmények tevékenysége
Jelentésem ben önálló  részben 

foglalkozom  az iskolaüggyel, 
úgyhogy itt csak kiemelem e te
rületet, m int am elyen m eghatá
rozóan érvényesültek elképzelé
seink, tú lsúlyban vannak  a pozi
tívum ok.

Igen jelentősnek tartom , hogy 
szeretetintézményeink eddig is im
ponáló tevékenysége, diakóniai 
m unkánk mennyiségileg és m inő
ségileg tovább erősödött, a régi in
tézmények fejlődtek, újak léptek, 
illetve lépnek be, Lajoskom árom , 
Alberti, Nyíregyháza, K iskőrös, 
csak néhány nevet említek. Őszin
tén remélem, hogy az intézményi 
diakóniával együtt a gyülekezeti 
diakónia is megújul.

Ugyancsak örvendetes, ha e té
ren még sok tarta lékot érzek is, 
hogy tovább gazdagodott az egy
házi egyesületek -  M EVISZ, FE- 
BÉ, Luther Szövetség, O rdass L a
jos Baráti K ör -  tevékenysége, 
nemrég alakult meg az Evangéli
kus Bábszínház Egyesület. Sajná
latos, hogy míg a többi egyesület 
teljes önállósággal, saját program 
mal m űködve, m egtalálta az egy
ház különböző szerveivel való 
kapcsolattartás m edrét, éppen az

O rdass Lajos püspök ú r nevét vise
lő baráti k ö r és a Keresztyén Igaz
ság folyóirat zárkózik el, nem  az 
egyházépítő konstruktív  együtt
m űködéstől, hanem  m agától a d ia
lógustól is, megfosztva az egyházi 
közéletet néhány kiváló felkészült
ségű lelkész és nem  lelkész szellemi 
kapacitásától.

Úgy vélem, az u tókor nálunk is 
jobban  fogja értékelni azt a m un
kát, amelyet ebben az évben az 
egyházi in frastruk túra  fejlesztése 
terén m egindítottunk. Ennek való
ban  évszázados m éretű eredménye 
az Északi Egyházkerület több 
egyéb funkcióit is ellátó, új köz
pontjának  az elkészülte.

H asonló fejlesztés elő tt állunk a 
Déli Egyházkerület központjában. 
Az Északi Egyházkerület elköltö
zése lehetővé tette az Országos 
Egyház elhelyezésének korszerűsí
tését, az egyházi központ kialakí
tását. Egyidejűleg m egindult an
nak az inform atikai rendszernek a 
kialakítása, amely beemeli a 21. 
századba az egyházi adm inisztrá
ciót és naprakész kapcsolattartást 
tesz lehetővé a gyülekezetek és a 
különböző egyházkorm ányzati 
szintek között.

A Zsinat munkája
Nehéz korrektül megítélni a  Zsi

nat 1993. évi teljesítményét. Egyfelől 
őszinte öröm  az első teljes törvény, 
a népszerűén csak iskolatörvénynek 
nevezett jogalkotás sikere...

Az is igaz, hogy a zsinati tagság 
egésze ta lán  idén szembesült iga
zán felelősségével és ezért inkább 
vállalja a  lassúbb tem pót, de jó l 
akar dönteni. Alig v ita tható , hogy 
az igazán jelentős horderejű, m in
denkit foglalkoztató kérdés az egy
házi struk tú ra  m egújítása, b ár
m ennyire a m űködést ta rtjuk  el

sődlegesnek. Úgy látom , hogy az 
egyházi életben és a  Zsinaton is 
görgetünk m agunk előtt problé
m ákat, amelyek krónikussá válva, 
erősen fékezik az egyház megújulá
sát. M égis egyfajta bölcsességet, 
türelm et is érzek a Zsinat m agatar
tásában. H asznosnak tartanám  
azonban, ha az 1994-es év végé|g_ 
elérkeznénk a  Zsinaton a struktúra 
m egújításához, m ert ez vélemé
nyem  szerint felgyorsítaná a  tö b 
bi törvény elfogadásának a fo
lyam atá t is.

jelentősen megnövekedett felada
tok, új lehetőségek között. Azt 
gondolom, hogy az anyagi eszkö
zök elosztása a különböző terüle
tek, illetve m unkaágak között is 
szakszerű, korrekt. Mégis az elő
készítést, a döntési-mechanizm ust 
illetően korszerűsítésre van szük
ség. M eg kell találni az anyagi esz
közök elosztásában a centralizáció 
és decentralizáció megfelelő ará
nyát. A vezetőknek, az egyházban 
a püspököknek a mozgásteréhez 
hozzátartozik a rendelkezés bizo

nyos anyagiak fölött, másrészt a 
decentralizáció révén valódi fele
lősség terheli m indazokat, akik 
ténylegesen részt vesznek a gazdál
kodásban döntési kompetenciával. 
Az egész mechanizmus korszerűsí
tése szükségessé tesz egy gazdasági 
bizottságot.

A legutóbbi közgyűlésen meg
választo tt bizottságok, örvende
tes ezt jelentenem , kivétel nélkül 
értékesen m űködnek, igazolva a 
bizottsági m unka szükségessé
gét.

Egyház és közélet
Az egyházi médiák munkája

U gyancsak am bivalens a sajtó, 
a töm egkom m unikációs m unka 
megítélése...

A  közelmúlt fájdalmas döntése 
volt a Diakónia szüneteltetése. Bizo
nyos, hogy ez érzelmileg is rosszul 
érint, m int alapító szerkesztőbizott
sági tagot, annak ellenére, hogy kötő
désem az elmúlt években csökkent. 
Nem  értettem egyet azzal, hogy a lap 
megfelelő előmunkálatok, elfoga
dott tanulmányterv, költségvetés nél
kül egyszer csak rátért a  négyszeri

így ez a tém a átvezet a  követke
ző ambivalens problém ához: az 
egyháiz gazdálkodásához. I tt  is

megjelenésre. M ost viszont a szüne
teltetést tartom  el nem fogadható- 
nak, nem egyszerűen a Diakóniát, 
hanem az evangélikus kulturális fo
lyóiratot tekintve. Nem lehet, hogy 
az evangélikusság 1994-ben ne legyen 
jelen megfelelő folyóirattal a hazai 
egyházi kulturális életben. Személy 
szerint is tenni kívánok az áthidaló 
megoldás érdekében 1994-ben.

A  szüneteltetés fő indokaként az 
anyagi eszközök hiánya, a lap erő
sen veszteséges volta szerepelt.

egyfelől igen pozitív a kép. Úgy 
vélem, a gazdálkodással foglalko
zó m unkatársaink jó l helytállnak a

}

H a Roszik G ábor M DF-es kép
viselő az úgynevezett ügynöktör
vény, vagy pufajkástörvény tár
gyalása kapcsán nem intéz tám a
dást az egyházak, elsősorban az 
evangélikus egyház -  melynek ren
delkezési állom ányban lelkésze -  
és személy szerint a püspök-elnök 
ellen és ellenem, akkor is foglal
koznom  kellett volna egyház és 
közélet, egyház és politika idősze
rű  kérdéseivel.

A  kiújult Roszik-ügy, melyet 
sem alábecsülni, sem túlbecsülni 
nem lenne helyes, azzal a veszéllyel 
is já r, hogy túlzottan m eghatároz
za gondolatainkat, álláspontunkat 
az egyház-politika-társadalom  ál
talános kérdéskörben. Úgy véljük, 
elvi álláspontot fogalmazunk meg, 
valójában a Roszik-ügy által kivál
to tt érzelmeinket, indulatainkat

artikuláljuk. Igyekszem nem bele
esni ebbe a csapdába, annál in
kább, mert az M D F-es _ képviselő
nek a zavarkeltésen, a „kabátlopá
si” ügybe keverésen fúl éppen ez a 
célja tudniillik, hogy ő irányítson 
minket, irányítsa az egyházi törté
néseket.

Az egyház népe is birkózik azzal 
a feladattal, ami nehéz lecke a tá r
sadalom számára is, hogy pozití
van élje meg az óhajtott, várva várt 
pluralista demokráciát. Egyelőre 
még dominál a fekete-fehér gon
dolkodás, a társadalom  nem kí
vánt m ódon polarizálódik, a poli
tikai arénában többnyire nem a 
nemzet problém áira különböző 
m egoldásokat ajánló európai poli
tikusok rivalizálnak nemes ellenfe
lekként, a sokszínűségükben máris 

(Folytatás a következő oldalon)

Gazdálkodás
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(Folytatás az előző oldalról) 
reméltéivé a kibontakozást, hanem 
ellenségek acsarkodnak, okos prog
ramok helyett értelmetlen, vissza
tetsző személyeskedés kelti a re
ménykedőkben a csüggedés érzetét. 
Hosszú volt az elmúlt korszak és 
szirénhangon édesget a hatalom le
hetősége, amelyet, aki rendelkezik 
vele, nem óhajt elveszteni, aki há
rom éve kivülrekedt, szeretne bele
kerülni. A baj az, hogy úgy látszik: 
a többség célként éli meg a hatal
mat, nem a szolgálat eszközeként. 
Pedig ebben van szükség a legna
gyobb fordulatra gondolkodásunk
ban, magatartásunkban. A hata
lommal rendelkezőknek családban, 
iskolában, munkahelyen, kisközös
ségben, egyházban, társadalom
ban, politikában fel kell ismerniök, 
hogy mindnyájunk feladata min
denfajta autokrácia, uralkodás, ki
sebb vagy nagyobb diktatúra fel
számolása és a hatalom birtokában 
a szolgálat vállalása. Nagyobb ha
talom nagyobb felelősséget, telje
sebb szolgálatot kell jelentsen.

Az egyházban is nehezen kap 
zöld utat a pluralista gondolkodás. 
Nehéz elfogadni, hogy egy ügyben 
lehet több tisztességes, jó  megoldás 
is. Hogy az én szempontjaim mel
lett egy kérdést meghatározhatnak 
egyéb szempontok is...

Érthető, hogy időről időre erőre 
kap. az a nézet, hogy az egyházak 
nemcsak maradjanak távol a politi

kától, hanem a lelkészek, az egyházi 
tisztségviselők döntsék el, részt kí
vánnak-e venni a politikai életben, 
ez esetben mondjanak le egyházi 
tevékenységükről. Érthető, de nem 
menthető gondolkodás ez. Nem 
szeretem a jelzőkkel érvelést, de sa
játosan szektás gondolkodás, a bű
nös világból visszahúzódás, csak az 
egyivásúak, a „szentek” vállalása.

Közismert, hogy a római katoli
kus egyház nem engedélyezi lelké
szeinek a képviselőség vállalását. 
De a római katolikus egyház sem 
tiltja, hogy papjai politikai párt tag
jai legyenek. Hol a határ: A képvi
selőségnél? Államigazgatási tiszt
ségnél? j ig y  házi tisztségviselő,
mondjuk nem lehet államtitkár? 
Főosztályvezető lehet? Nem hi
szem, hogy ez járható  út. A mai 
Parlamentben és az államigazgatás
ban is vannak magas beosztásban 
egyházi vezetők. Nem hiszem, hogy 
ez zavart keltene egyházukban. 
Mint ahogy azt sem hiszem, hogy 
lelkészek, világi tisztségviselők poli
tikai tevékenysége, beleértve saját 
tevékenységemet is, zavart keltene 
egyházunkban. Természetesen -  sa
já t gondolkodásának megfelelően -  
kinek-kinek ennek vagy annak a 
lelkésznek, felügyelőnek közéleti 
szereplése nem tetszik, vagy nagyon 
tetszik. De ez nem zavart jelent, ezt 
nevezik pluralista demokráciának. 
Akit zavar, az kis kacsaként a lan
gyos vizet kedveli. Nincs fenyege

tőbb számunkra ma, mint a szocia
lista konformizmus, az egyházi lan
gyos víz után egy újfajta langyos 
vízben lubickolni. Bizonyára Ro-' 
szik képviselő támadásának időzí
tésében -  ami engem illet — szerepet 
játszott politikai-közéleti tevékeny
ségem, hiszen ezt a véleményét 1989 
óta (ekkor jelent meg az ominózus 
könyv) bármikor elmondhatta vol
na. A Parlamentet használta fel 
egyházi ügyben támadásra, de való
jában olcsó politikai szándékkal. 
Ha ez belőlünk, belőlem bármilyen 
változtatást vált ki -  egyházban és/ 
vagy politikában -  elérte a célját.

Keresztyén emberek nem vonul
hatnak ki a világból. Minél nehe
zebb a szolgálat, annál inkább vál
lalni kell. Különböző politikai gon
dolkodású keresztyén emberek mu
tathatnak példát a politikai életben 
arra, hogyan lehet együttesen a 
nemzet javát szolgálni...

Többen megkérdezték: nem kel
lett volna mégis helybenhagyni an
nak idején Roszik G ábor elsőfokú 
ítéletét és levenni róla a Luther- 
kabátot. Legalább elmondhattam: 
az Országos Egyházi Bíróság nem 
politizált, nem taktikázott. Nem 
azért döntött így, mert nem akart 
mártírt csinálni egy renitens, stílus
talan papból, nem akarta fokozni a 
botrányt, ártva az egyháznak. Más
ról volt szó. A bíróság tagjai úgy 
vélték, hiába lelkész Roszik Gábor, 
tettét politikusként, képviselőként

követte el, lelkészként nem is lett 
volna módja rá; pótcselekvés, egy- 
házjogilag is helytelen lenne a leg
szigorúbb büntetéssel sújtani. M a 
még kevésbé van az egyházban, 
mint akkor volt. Önmagát zárja ki. 
Még nyilvánvalóbban politikai ter
mészetű az ügy.

A teljesség kedvéért jegyzem 
meg, hogy egyházunkban mindig 
mindenki az igazságtétel oldalán 
állt, a szó emberi politikai értelmé
ben is, hangsúlyozva a végrehajtás
ban ennek az evangéliumi útját, 
módját.

Bizonyos, hogy a következő esz
tendő embert próbáló lesz, azért is, 
mert feltehetőleg fokozódnak a po
litikai feszültségek, és azért is, meri 
súlyosbodhat a gazdasági válság- 
helyzet. M indkettő eléggé nem 
hangsúlyozhatóan igényli az egyhá
zak, a hívek részvételét a békesség 
szolgálatában, vállalva nehéz hely
zeteket is a Krisztus követése útján.

Az Úristen javunkra fordíthatja 
azt, amitől most olyannyira félünk, 
a szó minden értelmében vett teher
vállalás szolgálhatja az olyannyira 
várt ébredést, megújulást, dinamiz
must.

Ezt m utatta a közelmúltban tar
tott egyházi értelmiségi fórum is. 
Nem értékelem túl, de fontosnak 
tartom üzenetét. Szükség van ilyen 
alkalmakra, új ötletekre, visszatérő 
emberekre, rendhagyó események
re, nyitott fórumokra...

A jelentés további részében az iskolatörvényben meghatározott kötelezett
ségnek megfelelően beszámolt az iskolák működéséről. Bemutatta a presbité
riumnak az iskolaügyekkel foglalkozó Farkas Iván osztályvezetőt. Kiemel
ten foglalkozott időszerű gondunkkal, a kollégiumok helyzetével. A z  elmúlt 
év három nagy eseménye az iskolaügyben a következő: a) meghatározóvá 
vált a nyolcosztályos gimnázium, b) beköltözött otthonába a Decik téri 
gimnázium és c) megindult a munka a Békéscsabai Gimnáziumban. Eggyel 
szaporodott az általános iskolák száma, megnyílt Albertiben az iskola.

Ezután így fo lyta tta  jelentései:

Még két információ iskolaügy
ben. A jelen időszak kulcskérdése, 
sikerül-e megtalálni a megoldást 
arra, hogy az egyházi iskolák pe
dagógusai a közalkalm azotti jog
állást élvezhessék. Több a biztató 
m om entum, de az esetleges kudarc 
kritikus helyzetet teremthet. 
A részletes elemzéstől a pozitív 
megoldásban bízva eltekintek.

A közelm últban valóban törté
nelmi értékű együttléten találkoz
tak a róm ai katolikus, a reform á
tus és az evangélikus egyház isko
labizottságának a tagjai, illetve a 
bizottságok képviselői. Először 
fordult elő. Közös nyilatkozatot 
fogadtunk el és m egállapodtunk a 
további együttműködésben, töb
bek között egy közös konferenciá
ban a jövő év első negyedében.

Tisztelt Országos Presbitérium! 
Éppen négy évvel ezelőtt ik tattak  
be az országos felügyelői tisztség
be. A kkor bizonyára úgy remél
tem, hogy hazában, társadalom 
ban, egyházban messzebbre ju tunk  
négy év alatt. Mégis változatlanul

gazdagnak érzem az Ú risten felénk 
áradó kegyelmét. Kerülni igyekez
tem a szubjektivitást, de befejezé
sül valamennyire vállalnom kell. 
Óriási élménye volt életemnek ed
dig is ez a szolgálat és az ma is. 
Éppen 45 éve konfirmáltam és ma 
szinte hihetetlen: nem sokkal ké
sőbb m ár a lelkészhiányban szen
vedő Deák téri gyülekezet ifjúsá
gának vezetője voltam, többek kö
zött a gyülekezet félreállított igaz
gató lelkésze megbízásából. Azóta 
is m eghatározó vonulata életem
nek az egyházi szolgálat. Harminc 
éve lettem presbiter. M indig két 
szempont határozta meg a szolgá
lat vállalását. Az Úristennel való 
személyes kapcsolatban hitből tu
dom-e vállalni a feladatot, illetve 
érzem-e azok bizalmát, akik kö
zött szolgálok. M a is kétségkívül 
nehezek az idők, mindig azok. Sze
retném, ha egyházunk legfőbb 
korm ányzó testületé számára 
egyértelmű lenne, mind a két emlí
tett megközelítés alapján szilárd 
vagyok m egbízatásomban.

1. Az egyház és állam viszonyát 
nem vizsgálhatjuk csupán a hivata
los viszony, az adminisztrációs kap
csolatok terén, hanem annak az élet 
és az egyház minden területére ki kell 

■ terjednie. Ha pedig az egyház nem
csak a vezetők, a lelkészek, hanem a 
gyülekezetek népét jelenti, akkor 
meg kell állapítanunk, hogy terjed a 
közömbösség, a bizalmatlanság, a 
parlamenttel és a kormánnyal kap
csolatos, általában a politikával kap
csolatos ellenérzés. Hozzájárul ehhez 
egy régi gyökerekre visszavezethető, 
természetes indulatokból táplálkozó 
és tapasztalatokra építő vidék-fővá
ros ellentét is.

Meg kell ismételnem itt is a Déli 
Kerület közgyűlésén elhangzott véle
ményemet: Mivel a politika a köz 
dolgaival való foglalkozást jelenti, 
nem igaz, hogy az egyház nem politi
zál! Amikor azt véljük vagy mond
juk, hogy nem politizálunk, akkor 
máris politizálunk! A demokratikus 
társadalmi r1.'end a rendszerváltás után 
szabadságot és felelősséget jelent, leg
alábbis abban az értelemben, hogy be
leszólok a köz dolgaiba, elmegyek 
szavazni. Az egyháznak politizálnia 
kell, azaz foglálkoznia a köz dolgai
val, de nem szabad pártpolitizálnia! 
Az egy bizonyos pártnál való lehor- 
gonyzás megosztja a gyülekezetét és 
az egyházat. Ezért nem támogatunk, 
mint egyház, egy bizonyos pártot a 
mai magyar „túlpártpolitizált” tár
sadalomban. ..

A közjót, a közös érdeket, a kiseb
bik rosszat sok esetben, de nem egy- 
egy meghatározott csoport hatalmi 
érdekeit kell támogatnunk egyházi 
„kísérőli turgiá val”.

Egész népünkre szólóan, mind
nyájunkra érvényesen kell képvisel
nie az egyházaknak a krisztusi szere
tet, a  tolerancia, a megbocsátás és 
békességépítés ú tjá t...

2. Fontos részletkérdés az egyház 
és állam viszonyában az egyházak 
anyagi támogatásának ügye...

Intézményeink normatív támogatá
sa megoldott, nem megoldott viszont 
az önkormányzati támogatások ügye, 
mert ezeket a legtöbb helyen igyekez
nek csökkenteni vagy elvonni...

3. Az egyházi ingatlanok vissza
adása területén is .jó az egyház és 
állam viszonya, kivéve néhány ön- 
kormányzati vagy egyéni pereske
dést. A sokfelé elterjedt tévedések 
közé tartozik, hogy állítják, az ingat
lanok visszaadásáról szóló törvény 
rossz, mert^zembeállítja az egyháza
kat és az önkormányzatokat. Azt je
lenthetem, hogy evangélikus egyházi 
vonalon ez alig-alig fordult elő az 
elmúlt időszakban. Sőt, az önkor
mányzatok mindenütt igen szívesen 
fogadták a nekik juttatott pénzössze
geket. Ezeket ugyanis beruházások
ra fordíthatták.

4. A katonai lelkigondozás kérdé
sei már többször foglalkoztatták a 
presbitériumot. Most egyházunk el
jutott ahhoz a ponthoz, hogy egyez
tetve a római katolikus és a reformá
tus egyházzal, aláírhatjuk a megálla
podási tervezetet.

A tervezet szerint a régi helyzethez 
visszatérve, ahogyan a két világhá
ború között volt, közös protestáns 
katonai püspökség kerül megszerve
zésre. A püspököt felváltva adja az 
evangélikus és a református egyház 
és az irodavezetőt, helyettesét adja a 
másik egyház mindig. Katonai füg
getlenített állományba kerülne tő
lünk három lelkész ezen kívül, kettő 
ebből katonai kórházban lenne kór- 
házgöndozó lelkész. Az egyes egysé
gek, helyőrségek lelkészi szolgálati 
ellátása a helyi lelkészek bevonásá
val történik. A lelkészi szolgálat 
igénybevétele önkéntes.

A Honvédelmi Minisztériummal

történő megállapodás természetesen 
majd zsinati törvényalkotás útján 
kap végleges formát. A két egyház 
közötti kérdéseket külön megállapo
dás rögzíti. Az Elnökség nevében ké
rem az Országos Presbitérium hoz
zájárulását, hogy ezt a szerződést 
aláírhassuk. A személyi kérdésekben 
már korábban említett protestáns 
kölcsönösség alapján az első püspök 
református lesz, helyettese pedig 
evangélikus. A szerződés előkészíté
sében jó munkát végzett Szalay Ta
más püspöki titkár és őt javaslom 
megbízni a katonai lelkészi protes
táns lelkigondozói iroda vezetésével.

5. A politikai kérdések egyház 
és állam viszonylatában a követke
ző választási előkészületeknél gon
dot okoznak majd azon gyülekeze
teinknek, amelyek lelkésze képvise
lői vagy egyéb politikai szerepet 
vállal. A Déli Kerület közgyűlése 
javaslatot terjesztett ebben az ügy
ben az Országos Presbitérium elé, 
ahogyan a mellékletben látjuk. Ez 
a javaslat a mostani érvényes sza
bályozáson túl, hogy ugyanis a 
képviselői megbízás idejére a lel
kész szüneteltesse lelkészi-gyüleke- 
zeti munkáját és vegyen ki fizetés 
nélküli szabadságot, ezt a rendel

R É S Z L E T E K D R . H A R M A TI BÉLA P Ü SP Ö K I  
JE L E N T É SÉ B Ő L

A mai magyar közéletben gyakran 
halljuk a kifejezést: keresztyén érté
kek. A  bibliai, ószövetségi és újszövet
ségi etikai összefüggések együttesére 
gondolnak az'emberek, amikor ezt 
emlegetik, arra, amit más szóval ke
resztyén erkölcsnek nevezünk. A Tíz- 
parancsolat igazságai vagy a jézusi 
tanítások, a szeretet parancsa vagy az 
apostoli összefoglalás szerint a Lélek 
gyümölcsei jutnak eszünkbe...

Különösen is sokszor kerül elő ez 
a kifejezés a neveléssel, az iskolák 
újraindításával és az egyházak társa
dalmi szerepével kapcsolatban. Ér
tékteremtő és értékhordozó társa
dalmi intézményeknek tekintik az 
egyházakat...

A keresztyén értékek körüli viták
ból egy fontos mozzanatot emelek 
ki. A keresztyén értékek, a tolerancia 
vagy a szeretet sohasem olyan el
vont, spirituális morált jelentenek, 
amelyek ott lebegnek a társadalom 
materiális-politikai-humánus dimen
ziói fölött. Az értékek mindig inkar- 
nálódott, megtestesült, emberekbe 
öltözött értékek formájában jelen
hetnek meg és használhatnak vala
mit. Ahogyan az Ige testté lett és 
ádvent idején ennek a megtestesülés

nek ígérete hangzik a prófétai igék
ből, úgy kell a jézusi értékeknek 
megtestesülnie az egyes tanítvány
ban, keresztyénben és a keresztyén 
gyülekezetekben és közösségekben, 
az egyházban. Vajon mennyire lát
szik meg gyülekezeti viszonyaink
ban, az egyházi közigazgatásban, 
mint amilyen a presbitériumok élete, 
a keresztyén értékek megtestesülése?

Ha azt számítjuk, hogy a statiszti
kák szerint hazánk lakossága több
ségében odatartozik valamelyik egy
házhoz, akkor a mai közéletet elborí
tó gyűlölethullám és hazugságtenger 
bizony meggondolásra késztet. Ez 
volna az a szabadság, amelyikben 
igazán megélhetjük a keresztyén mo
rált? Hol van egyáltalán valami a 
krisztusi felelősségből, a só és kovász 
példázatbeli szerepéből? Mennyire 
képes egy-egy keresztyén, lelkész 
vagy nem-lelkész fölmutatni valamit 
abból az igazságból, ami több, mint 
a farizeusok és Írástudók igazsága 
Jézus szava szerint? Mennyire látszik 
meg rajtunk „az az indulat, ami Jé
zus Krisztusban is megvolt” (Filippi 
2,5), a hivatásunkban, a családunk
ban, a közlekedésben vagy a parla
mentben?

I. Egyház és állam

AZ 1993. DECEMBER 3-IKI 
ORSZÁGOS PRESBITÉRIUMI ÜLÉS 

HATÁROZATAI
1. Az Országos Presbitérium 

felhatalmazta az Országos El
nökséget, hogy a katonai lelké
szi szolgálattal kapcsolatos 
megállapodásokat a Honvédel
mi Minisztériummal, illetve a 
M agyarországi Református 
Egyházzal aláírja.

2. Az Országos Presbitérium 
megerősítette korábbi határoza
tát. Országgyűlési képviselővé 
választott lelkésznek a parla
menti ciklus idejére szabadsá
goltatnia kell magát.

3. Nem lelkész tisztségviselő 
politikai szerepvállalás esetén 
írásbeli bejelentési kötelezett
séggel tartozik a testületnek, 
melynek tagja, melyben szolgál. 
Nyilatkoznia kell továbbá írás
ban egyházi szolgálata és politi
kai szerepvállalása összeegyez
tetéséről.

4. Az Országos Presbitérium 
elvi döntéssel teljesítette a FÉBÉ 
egyesület kérését, hozzájárult a 
Hűvösvölgyi út 193. épület átadá
sához a FÉBÉ részére. A gya
korlati megvalósítás, a tulajdon
ba adás folyamatosan oldandó 
meg a FÉBÉ, a Budai Szeretet
otthon és az Országos Elnökség 
egyeztető megbeszélése révén.

5. Az Országos Presbitérium 
országos GAS lelkésznek Ká
poszta Lajost megválasztotta. 
D öntött a kis és a nagy szeretet- 
adományról. '

6.1. Az Országos Presbité
rium -  Vajda Ferenc mb. igazga
tó javaslatára -  engedélyezte a 
Budapesti Evangélikus Gimná
zium szám ára a nyolcosztályos 
képzést.

6.2. Az ehhez szükséges törvé
nyi előírásoknak -  Közoktatási 
Törvény, Egyházi Iskolatörvény 
-  az újabb osztályok beiskolázá
sáig eleget kell tenni. Ezért:

a) A Budapesti Evangéli
kus Gimnáziumnak 1993. de
cember 31-ig be kell nyújtania 
az Országos Presbitériumhoz 
a nyolcosztályos gimnázium
nak a tantestület által jóváha
gyott, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény elő
írásainak megfelelő pedagó
giai programját. Ennek mel
lékleteként az első két osz
tályra vonatkozóan be kell

nyújtani a használandó tan
könyveket és munkafüzete
ket, vagy azoknak végleges, 
kiadásra kész kéziratát is.

b) Az Országos Presbité
rium ezt az anyagot a közok
tatási törvény előírásainak 
megfelelően szakértőknek ad
ja  ki, akik azt 1994. február 
28-ig írásban véleményezik. 
Ennek alapján az Országos 
Presbitérium az engedélyezés
ről 1994. március 31-ig dönt.

c) Az Országos Presbité
rium felhatalmazza az Orszá
gos Egyházi Elnökséget, hogy 
a végső engedély megadásától 
eltekintve, a folyamat gyorsítá
sa érdekében nevében eljárjon.
6.3. A Budapesti Evangélikus 

Gimnáziumba jelenleg beiratko
zott, illetve az 1994/95. tanévre 
felveendő, nyolcosztályos általá
nos iskolát végzett tanulók azon
ban egyértelműen még a jóváha
gyott négyosztályos gimnáziumi 
rendbe iratkoztak illetve ira t
koznak be, őket minden szem
pontból annak megfelelően kell 
kezelni.

6.4. A Budapesti Evangélikus 
Gimnáziumnak 1994. február 
28-ig be kell nyújtania az Orszá
gos Presbitériumhoz a tantestü
let és az igazgatótanács által 
megvitatott és jóváhagyott ja 
vaslatát arról, milyen formában 
kívánja működtetni a későbbiek
ben a gimnáziumot (pl. csak 
nyolcosztályos képzés, vagy pár
huzamosan futó nyolc- illetve 
négyosztályos tagozat). Az O r
szágos Presbitérium erről is 
1994. március 31-ig dönt.

7. Az Országos Presbitérium 
elfogadta az Országos Iroda 
Pénzügyi Osztály anyagi ügyek
ben te tt, a jelen gyakorlatot mó
dosító javaslatait (Diakóniai of- 
fertórium a gyülekezeteknél ma
ra d ... stb.).

8. Az Országos Presbitérium 
javasolja a gyülekezeteknek a 
lelkészi illetmények 20%-os 
emelését 1994. január 1-től.

9. Az Országos Presbitérium 
tudomásul vette dr. Sólyom Jenő 
egyházkerületi felügyelő lemon
dását a Budapesti Evangélikus 
Gimnázium igazgatótanácsi tag
ságáról.

kezést javasolja kiterjeszteni a fel
ügyelőkre is.

6. Nem kívánom hosszan ismer
tetni azt*a minősíthetetlen hangon 
történt támadást, amit Roszik Gá
bor képviselő, rendelkezési állo
mányban lévő, szolgálaton kívüli lel
készünk tett a parlamentben egyhá
zunk , és annak tisztségviselői ellen 
1993. november 9-én. A Presbité

rium állásfoglalását kérem abban a 
kérdésben, mit tegyen az egyház, ha 
az egyház és állam elválasztásáról 
szóló 1990. IV. törvény rendelkezései 
ellenére egy képviselő az Ország- 
házban ilyen durva alkotmánysér
tést tesz és mindeddig őt nem uta
sította helyre a frakciója, a pártja, 
illetve az Országgyűlés erre jogo
sult vezetője.

II. Egyházunk és más egyházak
1. 1993. június 26-án volt ötven

éves magyarországi egyházaink 
ökumenikus Tanácsa. Az ünnepi al
kalomról könyv jelent meg és általá
ban elmondhatjuk, hogy 50 év alatt 
sokat fejlődött az ökumenikus 
együttműködés.

2. A Bibliával kapcsolatos tudo
mányos munka és fordítás vonalán is 
igen jó  az ökumenikus kapcsolat. 
A Bibliatársaság új távlatokat ka
pott azzal, hogy a Református Egy
ház Kálvin Kiadója székházába köl
tözhetett.

3. Nem szabad elhallgatnom az 
ökumenében jelentkező negatív jele

ket is. A katolikus egyház többször 
és több összefüggésben is úgy lép fel, 
mint a magyar keresztyénség egyet
len képviselője...

A testvéri viszony ellenére csak újsá
gokból tudtuk meg, hogy a Reformá
tus Egyház új egyetemet alapít és hatá
rokat átfogó, magyar alapon épülő 
református zsinatot hoz létre a világon.

Azt sem tartjuk szerencsésnek, 
hogy a Bajor Evangélikus Testvér
egyháztól tudjuk meg, hogy refor
mátus egyházi ún. protestáns intéz
ményre kémek segélyt náluk úgy, 
hogy nekünk erről á „protestáns” 
intézményről eddig még nem szóltak.

III. Egyházunk és
Néhány gondolattal kitérek arra 

a jelenségre, amit ún. „ellenzék” 
névvel illettem. Itt arról a néhány 
emberről van szó, akik a Keresz
tyén Igazság régi szép nevét rossz
ra használva, megpróbálnak sok
szor minden mai m unkát befeketí
teni és az egyházi élet jelenségeit, a 
vezetőség intézkedéseit félremagya- 
jázn i.

1. A jelenség nem magyarországi 
különlegesség. Úgy vannak az e cso
portba tartozók, mint az a japán ka
tona, aki a második világháború ide
jén az óceániai szigetvilág valame
lyik kis szigetén harcolt az ameri
kaiak ellen és nem hallotta meg a 
császár parancsát arról, hogy vége a 
világháborúnak. Ő csak lőtt és har
colt tovább...

Jellegzetesen ilyen Dóka Zoltán 
lelkészünk Hévízgyörkön. Micsoda 
találata volt 1984-ben Káldy püs
pök ellen! Megjelent egy irata és 
ezt ismerik az egész világon. 1993- 
ra azonban elvesztette ellenségeit! 
Észre kellett volna vennie, nem le
hetett nem észrevennie, hiszen há
romszor jártam  nála személyesen, 
hogy rehabilitálni akarjuk, hogy 
szükség van rá az egyházban, hogy 
nem akarjuk kirekesztení. Azt 
azonban „summa summarum” 
nem fogadhatjuk el tőle, hogy ő 
mindig mindent jól csinált a múlt-

IV. Adminisztrációs
Végül röviden megemlítem, hogy 

a következő időszakban munkánk 
országos prioritása az adminisztrá
ció átszervezése lesz. A megnőtt fel
adatok tömege van asztalainkon, és 
nincs elég szakértő munkáskéz. Ad
minisztratív munkatársaink számát 
szaporítani kell és ehhez lassan az 
épületek átépítése segítségével lesz 
majd elegendő iroda is...

Amikor megköszönöm felügyelő
társamnak és püspöktársamnak a se-

az ún. „ellenzék”
ban, mások viszont mindig elárul
ták az evangéliumot.

Mit szóljunk például ahhoz, aho
gyan Dóka Zoltán hévízgyörki lel
kész törvényalkotó zsinatunkról nyi
latkozik: ...„Tavaly összehívtak 
ugyan egy zsinatot, de annak össze
tétele manipuláció eredménye és ga
rancia arra, hogy a zsinat a pártálla
mi személyek és struktúra átmenté
sét megszavazza...” (Keresztyén 
Igazság, 1992. 9. lp.)

Egyházunk ,Japán katonáinak” 
észre kellene venniük, hogy vége a 
háborúnak, hogy Isten új szabadsá
got adott egyházunknak és ez az 
igazmondás és a tények elismerése 
felelősségével jár.

A Keresztyén Igazság 1993. évi 
őszi számában rövidzárlatos félre
magyarázás egyházunk mai helyze
téről, Cyprianus egyházatyáról vagy 
a bajor testvéregyház magyar ismer
tető füzetéről írott elemzése...

Mindazoknak, akik másképpen 
gondolják, rendelkezésükre állnak 
egyházunk demokratikus eszközei, a 
megfelelő közgyűlések, presbiteri 
ülések, hogy elmondják véleményü
ket. A hazugságnak, ferdítésnek, va
lótlan állításoknak, féligazságoknak 
önmagukban van a büntetésük! 
A valóság megcáfolja és hiteltelenné 
teszi azokat, akik ezeket mondják és 
írják...

és személyi kérdések
gítségét, az Országos Egyház mun
katársainak a munkáját, hadd kö
szöntsem a munkatársak sorában 
Szemerei Zoltán főtitkárhelyettes 
osztályvezetőt, aki december 1-jén 
25 éve kezdte el munkáját az Üllői 
úton. Az egyház anyagi ügyeinek 
előbb tanulója majd mestere lett és 
fontos tisztet tölt be az ökumenikus 
Tanács, és a Bibliatársaság munkájá
ban, valamint az ökumenikus Szere
tetszolgálatban is...



TAGJAI VAGYUNK EGYMÁSNAK Még egy levél Dániába (IV.)
Múlt számunkban tudósítottunk a Soproni Líceumi Diákotthon avatásáról. Most 

közöljük dr. Stand László igazgató megnyitón mondott beszédét.

Első szavam az Egyház U ráé:

„Áldott legyen az Isten...” (2 Kor 1,3) 
Aki népet hív el magának ezen a helyen 
is;
Aki fedélről gondoskodik az elhívottak- 
nak;
Aki diákotthont adott a Líceumnak;
Aki gondoskodik szolgálattevőkről;
Aki az ősök erős hitét és áldozatos sze- 
retetét például állította elénk;
Aki most is gondoskodik rólunk;
Aki a jövő reménységét adja. Ámen.

Tisztelt ünneplő gyülekezet!
Az ügyet, amelynek m a újabb 

állom ásához érkeztünk, imádság, 
öröm  és gyötrelem, aggódás és re
mény kíséri. A társadalm i változá
sok új lehetőségek és feladatok elé 
állítják a nemzetet és az Egyházat. 
Ilyen új lehetőség és feladat ez a 
D iákotthon is.

Felvetődik a kérdés, m it aka
runk. A reform átor elődök, az első 
soproni Evangélikus Líceumi 
D iákotthon m unkáját folytatjuk. 
Új körülm ények között. Az elő
döktől átvett, szellemi örökséget 
újabb szellemi kincsekkel kívánjuk 
gyarapítani, hogy m éltók legyünk 
az átvett hagyatékra.

Törekvésünk: az egyetemes em
beri értékek megbecsülésére, a ke
resztény értékek elsajátítására, az 
evangélikus hagyom ányok ápolá
sára nevelni. M indezt a legtelje
sebb nyitottság és tolerancia jegyé
ben.

Jelm ondatunk: Scientiacum cari- 
tate. Tudom ány szeretettel. K im ű
velt értelem felelős erkölcsi szemé
lyiséggel. A világ dolgai közti eliga
zodás az emberség gazdagságával.

Szeretnénk olyan közösséget ki
alakítani, amelyben m indenki fon
tosnak tudja m agát. Ahogy az Ige 
m ondja: „Tagjai vagyunk egymás
nak .” (E f 4,25) Am ire a Líceumi 
Diákszövetség is szép példát ad. 
Igyekszünk úgy megszervezni a 
D iákotthonban  tö ltö tt időt, hogy 
tanulóink személyisége sokszínűén 
kibontakozhassék.

Az evangéliumtól megterméke-

M egcélozzuk az élet teljességét. 
A zt az életet, melyről U runk azt 
m ondta: „Én azért jö ttem , hogy 
életük legyen, sőt bőségben élje
n ek ... nem  lett nyilvánvaló, hogy 
mivé leszünk. Tudjuk, hogy am i
ko r ez nyilvánvalóvá lesz, hason
lók leszünk hozzá ...” (ÍJn  10,10; 
3,2) Erre törekszünk.

Addig is, am íg mindez megvaló
sul:

Mindenki a maga dolgát 
Jól tanulja, jól végezze -  
És az egész háznak dolgát 
Felviszi az Ür kegyelme.

Az efezusi levél igéjével kérem 
m agunkra Isten á ldását:” (Jézus
ban) mi is együtt épüljünk az Isten 
hajlékává a Lélek által. (E f 2,22) 

A dja U runk  ehhez bőségesen 
kegyelmét.

Dr. Stand László igazgató

nyült hum anizm ust szeretnénk 
ezek között a falak között Játni.
Olyan szellemet, amely öröm ben 
éli meg a rend és szabadság harm ó
niáját. öntevékeny, sokoldalú, al
kotó egyéniségeket, akikben „ki-, 
form álódik... a K risztus.” (Gál 
4,19) K api Béla néhai püspök sza
vaival : „Olyan em bereket... nevel
ni, akik a földön járnak , de az eget 
érzik m aguk felett, akik a szabad
ság leikével élnek.” Vagy ahogy 
Luther m ondta: „A  földön állunk, 
de fölfele nézünk.”

Első M eghívónk verse is ezt fe
jezte ki:

Alattam a főid,
Felettem az ég,
Krisztus a létra. A Diákotthon első karácsonya

Áhítat a Diákotthon kápolnájában

Kedves Agnete és Niels!
Ti voltatok a nyáron a harmadik család, akik Dánia 

középső, Fyn szigetén olyan meleg szeretettel otthonotok
ba fogadtatok minket. Ezekkel a sorokkal is köszönjük 
egyhetes vendégszereteteteket, amiben ott Kölstrup falu
ban, egy szép tengeröböl melletti otthonotokban részünk 
lehetett. Sokszor eszembe jutott, hogy a Bibliában több
ször is olvasunk vendéglátó szerétéiről. Jézus is volt ven
dég. M i is a bibliai vendégszeretet melegét és bizalmát 
érezhettük házatokban.

Kár, hogy gyermekeitekkel nem találkozhattunk. Ok 
már kirepültek a családi fészekből. Agnete, mint tanítónő, 
a dán, német nyelv mellett hittant is tanítasz. Néhányszor 
jó l elbeszélgettünk az igeszerű hittantanítás gyakorlatáról. 
Niels angol, német nyelvet és matematikát tanítasz 22 
nevelővel együtt abban a csodálatos körzeti iskolában, ahol 
240 gyermek tanul, ahol pazarul felszerelt tan- és oktató
termekben minden elképzelhető és elképzelhetetlen kényel
met, tisztaságot és rendet láttunk. Minden tanulónak meg 
kell tanulnia sütni, főzni, gyakorolni valamiféle kézi mes
terséget, zenét -  és az egyik teremben 12 kis számítógépen 
tanulják a gyerekek e modern tudományt.

Nagyon szép és gazdag Fyn sziget nagy városa, az 
ország régi fővárosa, Odense. A dómtemplom a dán evan
gélikus nemzeti múltat idézi, kriptájában neves királyotok, 
Nagy Knud király koporsójával, csontjaival. Csodálnivaló 
az ötvösművészet remeke a több bibliai történetet ábrázo
ló, Krisztus-központú számyasoltár. És köszönjük, hogy 
megmutattátok Odenseben, nagy mesemondótoknak a 

. szülővárosában, Andersennek a lakóházát is. A házban 
megelevenedtek az Andersen mesék, gyermekkorunk me
séinek szereplői, a Hókirálynő, a Kiskondás, A rút kiska
csa, Borsószem hercegkisasszony, a Vadhattyúk. Több
ször is jártunk a hozzátok közeli Kertemindeben, ahol csak 
pirostetős házakat engednek építeni. Városaitokban rend, 
tisztaság és virág van.

Megmutattátok Fyn sziget északi tengerpartját. Meg
kóstoltuk a kék, kristálytiszta tengervizet, valóban finom

sós ízű! És sok-sok falu temetői csendjében álló szép temp
lomot láttunk. Ott volt bennük a dán múlt, a jelen és az 
örökkévalóság. A Mennyei Gazdának sok szép háza van 
Dániában!

Egyik nap elvittetek minket kedves barátaitokhoz, Jep- 
persenékhez. Csodáltuk a hat hatalmas üvegházban ter
melt gyönyörű korallvirágok ezreit. Évente több millió 
cserépvirággal teszik szebbé Nyugat-Európa országait. 
Szeretettel üdvözöljük az egész családot, Holger bácsiékat 
és a fiatalokat, Péteréket! Kérem, mondjátok meg, hogy 
abból a 200 éves dán prédikációs kötetből, amit olyan 
meghatott áhítattal mutattak meg, minden héten olvassa
nak el egy igehirdetést!

Szeretettel gondolunk Szilas Mártonékra, -  akik a 
költstrupi szeretetvendégség után mint .félmagyar" mu
tatkoztak be nekünk. Kedves szőke, dán felesége imádko
zott az istentisztelet elején és végén. Másnap meglátogat
tuk őket. Mintha egy kedves erdei meseházban lettünk 
volna náluk, ahol a két kis gyermek magyar ruhában 
fogadott minket. Aranyosak voltak!

Július 25-én a kies öbölparti templomotokban adhattam 
hálát Istennek lelkésszé szentelésem 50. évfordulóján. 
1944. július 25-én, Enyingen nem gondoltam volna, hogy 
az 50. évfordulót egy kedves dániai templomban fogom 
megérni! De amit mi el sem tudunk képzelni -  azt adja meg 
Isten, kegyelméből.

Sok szeretettel gondolunk vissza Rátok, kedves Agnete 
és Niels! Eszembe ju t gondozott szép kertetekben a nap
óra. Felirata :r „Tedd azt, amit én -  csak a fényes órákat 
számolom!" És mi Nálatok 168 nagyon fényes órát tölt
hettünk. (Nem is számoltuk!)

Talán holnap feladjuk Nektek az énekeskönyvet, leg
alább megismeritek a magyar evangélikus énekkincset. 
Éppen vasárnap énekeltük a Jöjj népek, Megváltója -  
kezdetűt. Néktek is, nekünk is ugyanaz a Megváltónk.

Testvéri meleg szeretettel üdvözlünk Benneteket, -  a 
magyarországi találkozás reményében.

Gyöngyi és József Sümeghy

A FÉBÉ vezetősége és a jelöltek
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I
(1) A Magyarországi Evángélikus 

Egyház Zsinata, amikor törvények 
alkotásával megszabja az egyházi élet 
rendjét, tudatában van annak, hogy 
Jézus Krisztus követése és a keresz
tyén élet egésze nem foglalható jogi 
előírásokba. Korunk társadalmában 
a nézetek és életformák olyan sokféle
sége található egymás mellett, hogy 
a Krisztust követő élet tartalm a sok
szor bizonytalanná válik és még az 
egyházzal tartók számára is elhomá
lyosul. Jogos és szükséges, hogy 
számba vegyüKfázokat az értékeket 
és normákat, amelyek a mai kihívá
sok közben is meghatározzák keresz
tyén életfolytatásunkat.

(2) Tisztában vagyunk egyrészt az
zal, hogy lehetetlen a helyes cselek
vés minden normáját és valamennyi 
összefüggését rövid vallástétel kere
tében a szükséges mértékben kifejte
ni, másrészt azzal, hogy nem szólha
tunk mindezek tökéletes tudóiként 
és követőiként, hanem csakis úgy, 
hogy a felsoroltak minket magunkat 
is újra meg újra cselekvésre serkente
nek.

(3) Nem áltatjuk magunkat azzal 
a reménységgel, hogy emberi erőfe
szítés nyomán tökéletes lesz a világ. 
Az emberi élet tartalm a és világunk 
minősége szempontjából mégsem 
közömbös az emberek igyekezete 
még akkor sem, ha csak jelt ad arról, 
hogy jobbá lehet a világ és Isten or
szágában helyre is áll. Az ember 
mindezzel az ítélő Istennek tartozik 
felelősséggel. De m ár emberségünk is 
arra kötelez, hogy felelősen éljünk. 
Jézus Krisztus élete, halála és feltá
madása is azzal a reménységgel tölt 
el minket, hogy a benne hívők fára
dozása nem hiábavaló (Kor 15,58).

n
(4) Valljuk, hogy a világ Isten jó  

teremtése. Isten azt akarja, hogy az 
ember emberhez méltó, megelégedett 
életet éljen. Az ember nem tulajdo
nosa, hanem sáfára a világnak: szá
mot kell adnia a Teremtő előtt. 
Szükségesek az anyagi javak, de ön
ző, kíméletlen és felelőtlen használa
tuk visszaélés, önm agát csapja be az 
ember, ha minden kérdésnek megol
dását ezektől várja.

(5) A világ javaival akkor élünk 
helyesen, ha használva, megőrizzük 
azokat nemcsak saját magunknak, 
hanem utódainknak is. Még nem tu
datosodott eléggé sem a társadalom-

SZOCIÁLETIKAI NYILATKOZAT TERVEZETE
Zsinati előterjesztés. (Hozzászólásokat Zsinati Iroda 1085 Budapest Üllői út 24. címre kérjük.)

Vallástétel az életünket meghatározó értékekről és normákról
ban, sem az egyes emberekben,*hogy 
a természeti környezettel is össz
hangban kellene élnünk. Szűkebb és 
tágabb természeti környezetünk vé
delemre szorul, a technikai civilizá
ció és a népesség növekedése miatt. 
Miközben keressük a kivezető uta
kat az emberiség létét fenyegető 
olyan problémákban, mint a környe
zetrombolás, a túlnépesedés, a hasa
dóanyagok felelőtlen kezelése és az 
információ-robbanás, reméljük, 
hogy Isten még időben megoldások
ra vezet. A teremtő Atyára nézve 
keressük és találhatjuk meg az élet 
olyan távlatait és örömeit, amelyek 
nem járnak pusztítással.

(6) Mindenféle életet, de különö
sen is minden emberi életet, ugyan
csak Isten ajándékának tartunk. Az 
ember kiváltsága, hogy tudatosan 
plántálhat új életet, de az élet vége 
felőli döntés nem lehet kiszolgáltatva 
az ember kénye-kedvének. Meglévő 
élet kioltása nem lehet eszköz sem 
emberek közötti konfliktusok meg
oldására, sem egyesek előmenetelére, 
sem társadalmak vagy egyének élet
minőségének megőrzésére. Ezekkel 
szemben követendő útnak tartjuk :

-  minden emberi élet külső vesze
delmektől való megvédését,

-  az emberek közötti megbékélést,
-  a felelősen előretekintő és mégis 

bátor szülői magatartást,
-  az életük értelmében elbizonyta- 

lanodottak felkarolását,
-  a társadalom peremére szorul- 

. tak beilleszkedésén való fárado
zást és az öregekről, fogyatéko
sokról betegekről, való gondos
kodást.

m.
(7) Valljuk, hogy Isten, ha nem is 

egyformának, de egyenlőnek terem
tett minden embert, összetartozunk, 
mint egy vérből teremtett emberiség. 
Valljuk, hogy noha mindenki ismer
heti a Teremtő rendjét, Isten előtt 
senki sem igaz. Valljuk, hogy Isten 
minden embernek nyújtja az új kez
det lehetőségét Jézus Krisztus evan
géliumában. Valljuk, hogy a tökéle
tes világot nem mi emberek teremt
jük meg, hanem Isten hozza el.

(8) Bár különbözőségünk és sokfé
leségünk elviselése nem mindig 
könnyű, mégis nagy ajándék ég lehe
tőség. Igyekezünk így tekinteni egy
másra és így megbecsülni egymást. 
Megengedhetetlennek tartjuk, hogy 
emberek hátrányos megkülönbözte

tésben vagy éppen megvetésben ré
szesüljenek csak azért, mert másfélék 
- a k á r  faji, akár nemzeti, akár vallási 
hovatartozásuk, akár életkoruk, 
akár iskolázottságuk, akár családi 
származásuk tekintetében, vagy 
azért, mert férfiak ill. nők. Azon va
gyunk, hogy a másik embert a maga 
valójában értékeljük, értékei felisme
résében és fejlesztésében javára le
gyünk. Mindezt megtehetjük úgy, 
hogy ki-ki a saját meggyőződéséhez 
ragaszkodik. A másik ember nem 
vetélytárs, hanem felebarát.

(9) Elhúzódó viszályok sem jogo
sítanak fel gyűlölködésre, a rossz vi
szonzására, sem a mások eltiprására. 
Az ellenségeinek a keresztben meg
bocsátó Krisztus mindezekkel ellen
tétben bocsánatkérésre és megbocsá
tásra, kiengesztelődésre hív.

(10) Istentől kapott feladat, 
ugyanakkor általános emberi kötele
zettség egyrészt a jó  előmozdítása, 
másrészt a rossz megfékezése. Ennek 
a feladatnak teszünk eleget a közé
letben való részvétellel. Evangélikus 
keresztyéneken is múlik, hogy orszá
gunkban jó  törvények szülessenek és 
érvényesüljenek, a jogos érdekek 
képviseletet kapjanak, a képviselők 
alkalmas emberek legyenek, a társa
dalmi konfliktusok érett és meg
nyugtató megoldásokkal végződje
nek. Ezért veszünk részt az ifjúság 
nevelésében és oktatásában, a társa
dalom minden rétege és korosztálya 
erkölcsi és kulturális színvonalának 
emelésében. Mindezért hirdetjük ön
magunk számára is Isten követelő 
akaratát és jó  rendjét, tudva, hogy 
azok betartása személyes lemondást, 
sőt áldozatot is igényel tőlünk.

(11) Minden ember egyenlősége 
nem jelentheti pusztán a politikai és 
társadalmi jogokat. Az igazi egyen
lőséghez hozzá kell tartozzék az élet- 
lehetőség biztosítása minden ember 
szám ára:

-  hogy az ember ne legyen kiszol
gáltatott másnak,

-  hogy minden ember minél telje
sebben tudjon gondoskodni ma
gáról és övéiről,

-  hogy minden ember egyre in
kább hozzájárulást adó és köz
reműködő tagja legyen az embe
ri családnak.

(12) A társadalom és a gazdaság 
rendszert "alkotó egészében is arra 
törekszünk, hogy meglássuk az igazi 
célt, az embert, és az ember mögött 
az egyes embert. A szakszerűség kö

vetelménye semmilyen téren nem fe
ledtetheti az ember szempontját. Az 
emberi élethez szükségesek megter
melt javak, de az emberi élethez sok
kalta több szükséges, mint csak az 
anyagiak.

IV.
(13) Valljuk, hogy Isten a férfit és 

a nőt egymás segítőtársául rendelte. 
A szerelem és a szexualitás ajándéka 
emberségünk része, melyben elen
gedhetetlen a hűség ez ajándékok 
igazi mélységének megélésére, a társ 
emberségének megbecsülésére, vala
mint a társadalom jó rendje érdeké
ben is.

(14) A házasság az egész életre 
szólóan hűséges szerelem rendje, 
amelynek megőrzéséért, egészségé
ért, támogatásáért sokat lehet és kell 
is tenni, mert a válás Isten rendje 
ellen van. Egymás hivatalos vállalása 
a hűség tehevállalását is jelenti. Sem 
magunkban, sem körülöttünk nem 
nézhetjük tétlenül mindazt, ami a há
zasság rendjét kikezdi, ami a szerel
met pusztán megromlott ösztönök 
kiélésévé torzítja. Életünknek olyan 
területe ez, ahol különösen is rászo
rulunk az isteni és emberi irgalmas
ságra.

(15) A két ember partneri kapcso
latán túl a házasság gyümölcse a 
gyermek. A családtervezés a szülők 
joga és felelőssége, módjai körülte
kintő figyelmek igényelnek. A gyer
mek jogaihoz és élete teljességéhez 
tartozik, hogy testvére, testvérei le
gyenek. S az is, hogy apja és anyja 
legyen. A társadalom berendezkedé
se és az egyének életvitele könnyítse 
meg a gyermekek vállalását és felne
velését. A csonka családban és család 
nélkül felnövő gyermekek különösen 
rászorulnak a gyülekezet és a társa
dalom kézzelfogható szeretetére.

(16) A nemzedékek közötti fe
szültségek természetesek a változá
sok mai üteme és a problémák sú
lyossága közepette. Minden nemze
dék számára nagyszerű, ha az eltérő 
korosztályokhoz tartozók a másikra 
utaknak tudják magakat és megbe
csülik egymást, ha képesek együtt 
hordozni felelősséget, ha készek egy
mást és egymástól tanulni.

(17) Az oktatást és a nevelést egy
formán, és a kettőt együtt fontos fel
adatnak tartjuk. Az Istenre, a világra 
és az emberre vonatkozó ismeretek 
továbbadása és ezek helyes használa
ta elengedhetetlen ahhoz, hogy az

Q

ember gondoskodhassék magáról és 
segíthessen felebarátján. A tudatlan
ságból fakadó előítéletek leküzdésé
vel az emberi fejlődést fékező és az 
emberi együttélést bomlasztó akadá
lyokat mozdíthatunk el. A nevelés 
nemcsak módszer dolga, hanem 
mindenek előtt a személyes szereteté 
és példaadásé.

(18) Valljuk, hogy a hazaszeretet 
azoknak az értékeknek megbecsülé
se, amelyeket ki-ki hazája földjén a 
népek közösségében, a történelem fo
lyamán Isten ajándékaként kapott. 
Ézek az értékek ki vannak szolgáltat
va a múlandóságnak és változásnak, 
ezért szükséges megőrzésük, gyarapí
tásuk és szüntelen felülvizsgálatuk. 
Felebarátunkként szeretjük hazánk 
különböző anyanyelvű lakóit. M a
gyarországi Evangélikus Egyházunk 
története, a más ajkúak benne mara
dása arra tanít, hogy a nemzetiségek 
azonosságukat megőrizzék, és ellen
ségeskedés helyett egymás megbecsü
lésén és megértésén (vagy: békén és 
barátságon) fáradozzunk.

V.
(19) Valljuk, hogy a gondolkodás 

és a beszéd is a teremtő Isten ajándé
ka, melyet javára kapott az ember. 
Az emberi beszéd lehetősége és hatá
sa, akár rombol, akár épít, szinte 
felmérhetetlen. Az emberi szív rejtett 
mélységei fogalmazódnak meg a 
gondolatokban, a gondolatok feje
ződnek ki az emberi szóban. Amikor 
ellenséges és gyűlölködő, amikor 
durva és alantas, amikor szeretetlen 
és hamis a beszéd, nemcsak stílusvál
tásra, hanem az ilyen beszéd forrásá
nak, a szívnek, az ember valójának 
megváltozására is szükség van. 
Olyan érzékeny pont ez, ahol sokszo
rosan igazolva látjuk azt a hitünket, 
hogy az életvitel módja és az erkölcs 
szorosan összefügg az Istenbe vetett 
hittel és Jézus Krisztus követésével. 
Ezért különösen becses és hathatós 
számunkra Istennek emberi szavak
ba öltözött igéje és az imádság.

(20) Az emberek közötti személyes 
érintkezésben, a politikában és a tö
megtájékoztatásban olyan közlés
mód elterjedésére törekszünk, amely 
elkerüli a rágalmazást és a valótlan
ságokat, valamint az igazság látsza
tában a teljes igazság hiányát. Olyan 
közlésmódot igyekszünk gyakorolni, 
amelyből hiányzik a megtévesztés, az 
ellenségeskedés és a gyűlölet, ehe
lyett az igazat szólja szeretettel.

.»i »ív /OJ

VI.
(21) Még ha nehéz is sokszor elfo

gadni és elviselni, számolunk azzal, 
hogy e vallástételbe foglalt elkötele- 
zésünk ellenkezéssel találkozik. Sem
miképpen sem szándékunk, hogy a 
másként hívőket és gondolkodókat 
megbélyegezzük és életüket mi érté
keljük. Ragaszkodunk azonban hi
tünknek ahhoz az alapjához, hogy 
Isten: Úr, akihez igazodnunk, aki
nek engedelmeskednünk kell, akinek 
hálás, élettel tartozunk. Meggyőző
désünk, hogy Isten akarata és rendje 
az egész világ és minden ember szá
mára jó. A konkrét tettek helyessége 
felöl a konkrét helyzetekben lehet
nek vitáink nemcsak hívők és nem 
hívők, hanem különböző keresztyé
nek között, és az evangélikusok kö
zött is. A jó és helyes keresésében 
szükséges, hogy Isten igéjére figyel
jünk, egész magatartásunkban pedig 
elkerülhetetlen a szabadságunkat is 
korlátozó szeretet.

(22) Valljuk, hogy amit hitben Is
tenre figyelve az ő akaratának és 
rendjének ismertünk fel, életet jelent 
az egész világnak. Ennek a rendnek 
az érvényesítését nemcsak Isten váija 
el, hanem joggal várja el tőlünk min
den embertársunk is. Joggal várja el 
egyházunk is, hogy minden tisztség- 
viselője, munkása, tagja e rendet éle
te mértékének tartsa.

Jézus is figyelmeztet: „Amit tehát 
szeretnétek, hogy az emberek veletek 
cselekedjenek, ti is ugyanazt csele- 
kedjétek velük” (Mt 7,12).

*
A zsinat 1993. október 8-10-i 10. 

ülésszakán előterjesztett beszámoló 
nyomán a szociáletikai nyilatkozattal 
foglalkozó albizottság háromszor ülése
zett:

1993. november l-jén -  dr. Hafen- 
scher Károly, dr. Koczor Miklós, dr. 
Reuss András, dr. Szentpétery Péter 
részvételével -  tovább pontosította a 
nyilatkozat jellegével kapcsolatos elkép
zeléseket és megbízta dr. Reuss Andrást 
egy szövegtervezet elkészítésével;

1993. december 8-án Benczúr László, 
dr. Koczor Miklós, dr. Muntag Andor, 
dr. Reuss András, Seben István, Zászka- 
liczky Pál, dr. Zsigmondy Árpád részvé
telével, és

1993. december 10-én Benczúr László, 
dr. Cserháti Sándor, dr. Koczor Miklós, 
dr. Reuss András, dr. Szentpétery Peter, 
Zászkaliczky Pál, dr. Zsigmondy Árpád 
részvételével" elkészítette a fenti terveze
tet.
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__________ N A P R Ó L
Fölötted ott ragyog az Ür, dicsősége meglátszik raj

tad. Ézs 60,2

VASÁRNAP Jézus megkérdezte az asszonyt: „hol van
nak a vádlóid? Senki sem ítél el téged?” így_felelt: 
„Senki, Uram”. Jézus pedig ezt mondta neki: „Én sem 
ítéllek el téged, menj el és mostantól fogva többé ne 
vétkezz.” Jn 8,10-11 (Zsolt 109,31; Mt 17,1-9; 2Kor 
4,6-10; Zsolt 92). Jézus közelében értelmetlenné válik 
a vádaskodás. Belátták az asszony vádlói is. Jézus kö
zelében tiszta lappal, újat lehet kezdeni. Megértette ez 
az asszony is. Jézus közelében világosan látszik, hogy 
ő a bűnt és a bűnöst nem azonosítja. Elgondolkodha
tunk ezen mindnyájan.

HÉTFŐ Nem az ÚR keze rövid ahhoz, hogy megsegít
sen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, 
hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istentől. Ézs 
59,1-2 (Jak 4,8; 2Móz 34,29-35; 5Móz 4,1-13). Istent 
vádolni a legnagyobb bajban sem lehet. A nehéz na
pokban megmutatja a tőle való függésünket, igazságát 
és hatalmát, a jó napokban pedig kegyelmét és szerete- 
tét. Nem az apa távozott egyre messzebb a tékozló 
fiútól, hanem a fiú az apjától. A moslékosvályúnál nem 
hallhatta az apa a fiú kiáltását, vissza kellett térnie.

KEDD Jézus így válaszolt Simon Péternek: „Amit én 
teszek, most még nem érted, de később majd megér
ted.” Jn 13,7 (2Móz 13,8; ApCsel 26,1-3.12-23; 5Móz 
4,14-24). A gyermek utólag érti meg a pofont, talán 
csak akkor, mikor már ő is gyermeket nevel. Csak ha 
fölér valaki a hegycsúcsra, akkor tud mindenfelé körül
nézni, tekintetét már nem akadályozza semmi. „Akkor 
mindenki tisztán lát” -  énekeljük és hisszük, hogy ott 
és akkor' mindenre fény derül. Ott pontosan fogom 
tudni, hogy mikor, minek, miért kellett történnie.

SZERDA A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, 
halld meg szavamat! Zsolt 130,1-2 (Róm 10,12-13; 
2Móz 13,20-22; 5Móz 4,25-40). Alapállapotunk a 
mélység, a hitetlenség, a halál árnyékának völgye. Van,

NAP RA ----------v
aki ezt tudomásul veszi, van, aki a csúcsra képzeli 
magát, van, aki megfeszítve erejét, megpróbál fölka
paszkodni, van, aki alkohollal, munkahajszával, pénz
zel igyekszik elfeledtetni saját magával, hogy milyen 
mélységben van. És van, aki kiált. Istenhez kiált, mert 
tudja, hogy nincs más reménysége.

CSÜTÖRTÖK Pál ítja: Ezért a Krisztusért örömöm 
telik erőtlenségekben, bántalmazásokban; mert amikor 
erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. 2Kor 12,10 (Jer 
16,19; 5Móz 5,1-22). Jézusnál az emberi okoskodás, 
logika sokszór alapjaiban megváltozik. Erőtlen dolog
nak látszik odatartani a másik arcomat, bocsánatot 
kérni az ellenségemtől, időt szánni egy szerencsétlenre. |  
Mégis ezek a pillanatok a legerőteljesebbek a Krisztus I 
színe elé készülés, a számadás szempontjából. Krisztus i 
is erőtlennek látszott a kereszten, pedig ott volt a leg- I 
erősebb: mindenki bűnét viselte.

PÉNTEK Jézus mondja: Jöjjetek énhozzam mindnyá
ján, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek. Mt 11,28 (Ézs 25,4; Mt 
16,24-28; 5Móz 5,23-33). Lehet keresni máshol is a 
megnyugvást, pihenést, kikapcsolódást, lehet lazítani, 
relaxálni különböző módszerekkel. Ezek a világ mód- 
szerei, de a bűntől terhelt lelket aligha gyógyítják. Mi 
Augusztinusszal együtt valljuk: „Magadévá teremtettél 
bennünket ó Isten, és nyugtalan a mi szivünk mindad- í 
dig, amíg tebenned megnyugvásra nem talál.”

SZOMBAT Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá I 
minden népet, megkeresztelve őket az Atyának és a 8 
Fiúnak és a Szendéteknek nevében, tanítva őket, hogy E 
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Mt |  
28,19-20 (Jer 15,16; Fii 3,20-4,1; 5Móz 5,1-9). Mivel I 
a feltámadott Krisztus hatalma nem ismer határokat, I 
ezért tanítványainak is minden nép között hirdetniük • 
kell az ő dicsőségét és uralmát. Krisztushoz és egymás- j 
hoz tartozásunk jele a keresztség és a felelősség, hogy v 
továbbadjuk mindazt, amit Jézusban kaptunk.

Mekis Ádám .

Korlátok
lM ózes 2 ,16-17

Az életben sokszor találkozunk 
„korlátokkal”. A korlát, sorompó, 
tilalom -  mindig ott van, ahol vala
mi veszély leselkedik az ember életé
re. Ahol baleset fenyeget. Az embe
rek többsége figyelembe veszi a kor
látokat. Hiszen mindenki tudja, 
hogy ahol egy átszakított korlátot 
látunk, ott baleset történt!

Ugye tudsz róla, hogy Isten vilá
gában is vannak korlátok. Bib
liánk szerint először Éva találko
zott a korláttal (1 Mózes 2 és 3). 
Hogy Isten korlátot állított fel az 
Éden kertben -  annak mélyebb ér
telme volt. így tette próbára az em
bert: kiben bízik? Benne, a Terem
tőben, vagy a Kígyóban, aki sok 
mindent ígért, ha megszegi a tilal
mat. Tehát itt a hit kipróbálásáról 
volt szó.

Ha a M átrában vagy a Bakony
ban autón kanyarogsz az úton, tu
dom, hogy nem mész neki szándé
kosan a korlátnak -  de ez még nem 
hit! Itt világos, hogy a szakadékba 
zuhanás fenyeget, és senki nem

akar szörnyethalni. De Isten kor
látái nem olyanok, hogy aki átlépi, 
azonnal ott a veszedelem. A bűn 
nem olyan mint a tüzes vas, amely 
azonnal megéget, ha hozzáérsz. De 
a bűn végén mindig o tt jön  a tragé
dia.

Tapasztaljuk, hogy gyerme
keink -  főleg a tinédzser kortól 
kezdve -  milyen nehezen tűrik a 
korlátozást.

-  Ne így öltözz... -  Ezzel a fiú
val ne barátkozz... -  Este 8-ra légy 
itthon ... -  Ezt a filmet ne nézd 
meg...

Tudjuk, hogy a házasság is sokak 
számára utált korlát. Nem véletle
nül találta ki a Sátán az ún. „nyi- 
to tt”házasságot. De -  ne szépítsük 
a dolgot, ez sem egyéb, mint egy 
védő korlát átszakítása. És az ilyen 
házasság folytatása így vagy úgy, 
minden esetben tragédia. Tragédia 
-  elsősorban talán nem a könnyel
mű szülőknek, de minden esetben 
a kiszolgáltatott gyermeknek.

Akik m ár Isten „műhelyében” ,

„iskolájában” vannak -  különösen 
is érzik a korlátokat. H a Jézus ke
zébe adod életedet, tapasztalod, 
hogy Ő veled jobban érezteti a 
bűnt, a korlát áthágását. M a is élő 
valóság am it Ámos 3,2-ben így ol
vasunk: „Csak veletek léptem kö
zösségre... ezért kérem számon 
rajtatok minden bűnötöket.” De 
Jézus útján ham ar rájövünk arra 
is, hogy ez a „szigorúság” nem 
más, m int szeretet, védelem, őrzés! 
Ahogy előbbre haladsz az önisme
retben -  egyre hálásabb leszel a 
korlátokért. Aki komolyan veszi 
pl. a tízparancsolat tilalmait, az 
egyre szabadabb lesz -  önmagától, 
a világ vonzásától, a múlandó dol
gok bűvkörétől.

Lefelé menni a lejtő törvénye 
szerint, könnyű. Felfelé menni, ne
héz. Ugye tudod, hogy a keskeny 
út felfelé menést jelent? Bizony ne
ki kell feszülni. -  M inden azon m ú
lik, hogy kinek hiszel. A bűn kínál
ta „szabadságnak”, ami a bűnnek 
a szolgaságába vezet, vagy Isten 
mentő szeretetének. Aki csak azért 
állít korlátokat, hogy őrizzen és 
bevihessen az örök életbe.

Gáncs Aladár

Felvétel az Evangélikus Teológiai Akadémiára
Egyházunk lelkészeinek és hittantanárainak képzése az 

Evangélikus Teológiai Akadémián (Hittudományi Egyete
men) folyik. Várjuk elsősorban azok jelentkezését, akik Jézus 
Krisztusban hisznek és elhívást éreznek, hogy az evangélikus 
egyházban szolgáljanak.

Az Evangélikus Teológiai Akadémián a képzés lehetőségei 
a következők:

A. Nappali tagozaton a lelkészi szolgálatra felkészítő teoló
giai tanulmányok. A tanulmányi idő öt év. A felvétel -  melynek 
alapfeltétele a középiskolai érettségi -  felvételi vizsga alapján 
történik. Felvehető hallgatók száma: 25 fő. Elsősorban férfi 
kérvényezők jelentkezését várjuk.

B. Nappali hittantanár képzés olyan jelentkezők részére, 
akik valamely budapesti tanárképző főiskolára vagy egyetemi 
tanárszakra már felvételt nyertek, in. ilyen szakot végeznek, 
s ezt igazolni tudják. A tanulmányi idő négy év. A felvétel 
felvételi beszélgetés nyomán történik. Felvehető haUgatók szá
ma: 10.

C. A levelező tagozaton folyó hittantanár Ul. hitoktató 
képzésről hamarosan külön tájékoztatót adunk közre.

A felvételi kérvényhez - ,  melynek fel keU tüntetnie, hogy 
teológiai (A) vagy nappali hittantanári (B) képzésre jelentke
zik a kérvényező - ,  a következő okmányokat kell mellékelni:

1. születési bizonyítvány,
2. a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, 

érettségi előtt állóknak az iskola által a felvételi vizsgákon a 
középiskolából hozott pontok kiszámításához kitöltött betét
lap,

3. orvosi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a jelentkező 
felsőfokú tanulmányokra alkalmas,

4. keresztelési bizonyítvány,
5. legalább két évvel korábbi konfirmációt igazoló bizonyít

vány,
6. kézzel írott részletes önéletrajz, mely feltárja a jelentkező 

családi és szociális körülményeit, kapcsolatát gyülekezetével, 
valamint a jelentkezés indítékait,

7. az elmúlt két évben végzett egyházi szolgálatairól (az 
illető gyülekezet lelkésze által) kiállított bizonyítvány.

8. Az esetleges állami (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga 
bizonyítványa.

9. A jelentkező nevére megcímzett normál méretű boríték.
Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt eset

ben hiteles másolatban is lehet mellékelni. A másolat „egyházi 
használatra” megjelöléssel az egyházközségi leikész által is 
hitelesíthető.

A felvételhez szükséges az illetékes lelkész ajánlása, min
denesetre annak a lelkésznek az ajánlása a jelentkező alkal
masságáról, aki az illetőnek az utóbbi időben lelkipásztora 
volt. Az ajánlást a lelkész a kérvénnyel egyidejűleg küldje meg 
külön levélben közvetlenül az Akadémia dékánjának címezve.

A fentiek szerinti mellékletekkel ellátott és az Evangélikus 
Teológiai Akadémiai Felvételi Bizottságához címzett kérvé
nyeknek, valamint piros postautalványon feladott 800 Ft felvé
teli vizsgadíjnak 1994. március 25-ig kell az Akadémia Dékáni 
Hivatalába (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) beérkeznie.

Az Akadémia lelkészi szolgálatra készülő hallgatói -  
amennyiben ez csak lehetséges - , lakói a Teológus Otthonnak, 
ahol lakást és teljes ellátást kapnak. A jó tanulmányi ered
ményt elért és rászoruló hallgatók szerény ösztöndíjban része
sülhetnek. Elegendő hely esetén a hittantanár szak nappali 
hallgatói is kaphatnak elhelyezést a Teológus Otthonban.

A felvételi vizsgát alkalmassági vizsga előzi meg, amelyre 
április közepén kerül sor. Az alkalmassági vizsga területe: 
beszéd-, ének- és kommunikáció-készség.

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részére egymást követő 
napokon kerül sor, melynek (várhatóan június végi) időpontjá
ról a jelentkezők értesítést kapnak. Az időpont módosítására 
nincs lehetőség.

A felvételi vizsga anyaga:
1. Magyar nyelv,
2. az Evangélikus Énekeskönyv páratlan számú énekverses 

rendjeiben (1, 3, 5, 7, 9, 11) található énekversek éneklése 
könyv nélkül,

3. általános bibliaismeret (az iskolai hittankönyvek alap
ján),

4. Luther: Kiskáté,
5. Prőhle Károly „Az evangélium igazsága” c. és
6. Sólyom Jenő „Hazai egyháztörténet” c. hittankönyv.
Az említett kiadványok beszerezhetők a lelkészi hivatalok

ban és az Evangélikus Sajtóosztályon.
A felvételi kérelmek elbírálásánál figyelembe vesszük a je

lentkezők latin, valamely modern nyelvből tett érettségijét ifi. 
állami vizsgáját.

Budapest, 1994. január 3.
Dr. Reuss András s. k. 

dékán

Nyűt nap a Teológiai Akadémián
A teológiai tanulmányok iránt érdeklődő középiskolás 

fiatalok részére az Evangélikus Teológiai Akadémia 1994. 
március 24-én, csütörtökön tartja az idei nyílt napot. A reg
geli áhítat 7,45-kor, az első előadás 8,15-kor kezdődik, az 
utolsó 13,05-kor ér véget. A levélben jelentkezőknek kérésre 
ebédről tudunk gondoskodni. (Vidékieknek szállást sajnos 
nem tudunk nyújtani.)

Minden érdeklődőt szeretettel látunk a nyílt napon vagy 
annak egy részén:

Evangélikus Teológiai Akadémia, Budapest, Rózsavölgyi 
köz 3. 1141

A VASÁRNAP IGÉJE
CSEPPNYI ODAFORDULÁS
Jn 12,37-43

Szerény jeleknek m ondhatjuk 
azokat a próbálkozásokat, ame
lyekkel orvosi rendelőkben m int 
röplapokkal, vagy egészségügyi tá 
jékoztató m űsorok híreiben talál
kozhatunk. Ezek gyógyítani nem 
tudnak. De mégis ezek azok az 
üzenetek, amelyek olyan emberek
hez szólnak, aki gyógyíthatók. T u
dunk gyógyíthatatlan betegekről, 
de olyan betegekről is, akikkel 
kapcsolatban csak nagyot sóhajta
nak az orvosok, és azt m ondják 
ró luk: m indent megtesznek annak 
érdekében, nehogy meggyógyítsuk 
őket.

M ai szent igénk a bűnnel fertő
zötteket szólítja meg, de hangzik 
az is: „M eg ne gyógyítsam!” . 
Azokhoz szól valójában így Isten, 
akiket mégiscsak meg akar gyógyí
tani. Talán 0  volna az, aki a vaksi 
szemét teljesen elvakítja, hogy an
nak vaksága fallá emelkedjen, és 
bezáródjon saját bajába? O volna 
az, aki a kemény szívű embert 
megenyhülésre képtelenné teszi, 
hogy amilyen előítéletbe, rosszhi
szeműségbe kövesedett, abból fel
oldhatatlan legyen?

Ezt tette Egyiptom földjén a fá
raóval választottal szabadulásáért. 
Népével nem ez a célja. Gyógyítani 
akar, helyre tenni, megigazítani, 
ezért küldte a M egváltót, ezért 
akarja adni Ő t, de csak azoknak, 
akik befogadására hajlandóságot 
m utatnak, akik legalább m ár idáig 
eljutottak. Nem  kim ondottan tö 
kéletes felkészülésre kell itt gon
dolni, bár való igaz, annak, aki 
semmit nem készült, súgni is ne
héz. Isten nem súg, hanem hirdeti 
a prófétákkal, a Galileából induló 
Jézussal, a megdicsőült Krisztust is 
látott apostolokkal, s a  nyom ukba 
lépő szolgasereggel. Helyre akarja 
tenni dolgainkat, de nem úgy, 
hogy azt bárki is fontossága ellené
re feleslegesnek érezhesse. Nem 
azért ad különlegesen értékes 
gyöngyöt, hogy azt saját vélt érté
keinkkel összekeverjük. Amit Isten 
tud  adni, az nem csepp a tenger
nek, hanem  tenger a cseppnek. 
Élet, igazi, végtelen élet a mi éle
tünkhöz. M egtörténik, hogy vala
mi vágyott dolog vakítja el az em
bert, de az Isten közelében ez nem 
történhet meg. Akik távol m arad
nak Isten megigazításától, azokat 
leginkább a kívülállók, a világ be
széde vakítja el. S nem úgy van, 
hogy a szem természetes állapotá

b a n ^  gyönyört, gyönyörűséget, a 
kedvelhető külsőt keresi? S a kéz 
ösztönösen letakarja az arcot a t
tól, ami megvetett?

Krisztus isteni dicsőségét letéve 
szenvedő szolgává lett, s ha arcun
kat eltakarjuk előle, száját meg 
nem nyitja előttünk. A szenvedő 
szolgából dicsőséges Krisztus lett, 
m ert az Isten akarata Vele célba 
ju to tt. M egigazításunk alapja va
lóság lett: a kereszt fája az élet 
fájává lett. Ezért Jézusé az Isten 
dicsősége. Az a hatalm as dicsőség, 
melyet tapasztalva -  Ézsaiás láto
mása szerint -  az angyalok, a sze
ráfok két-két szárnyukkal eltakar
ták arcukat, szemüket. E közben 
szájuk mégis az A tyaistent dicsőí
tette: „Szent, szent, szent ä  Sere
gek U ra, dicsősége betölti az egész 
fö ldet!” M ég eltakart szemekkel is 
komoly bizonyosság, tudás, vilá
gosság van e sorokban. A világ 
sötétségben já r  és mégis képes el- 
vakitani, úgy m int az autó  fény
szórója, mely után  vakság jön.

Az angol költő, Byron írt így: 
„A tudás bajt hoz: akik a  legtöb
bet tudják, A legmélyebben gyá
szolják a végzetes igazságot. 
A  tudás fája nem az életé.”

N em  takarhatjuk  el szemünket, 
kell hogy legyen a körülöttünk lé
vő jelekből elindulás azok életé
ben, akik egészen bizonyosan gyó- 
gyíthatóvá válnak Isten kezében. 
V igyázat! Az önm agunk által elké
szített diagnózis sokban tévedhet. 
A Jézus körül élő zsidó vezetők 
közül többen „vették” a jeleket, 
szívükbe fogadták Jézus beszédé
nek magvait, de mivel szivük tala
ja , m int az útfél olyan kemény 
volt, s az ige m agva hiába bocsá
to tt volna gyökeret szívükbe, s hiá
ba hozott volna szemet szemre, ki
kapkodták azt onnan károgó m a
darak.

El ne utasítsuk Isten gyógyítá
sát, hanem  tegyünk meg érte m in
dent!

Decmann Tibor

IMÁDKOZZUNK!
Mint a tengerpart fövenyét Én meg 

nem számlálhatom. Szédülök, ha mély 
örvényét Bűneimnek kutatom. Szívem 
minden dobbanása Int a súlyos szám
adásra. De egy csepp véred, Jézusom, 
És mélységes öt sebed Megszerzi én 
gyógyulásom: Lelkem te megmenthe
ted. Nem bízom, Uram, csak benned. 
Takarjon be nagy kegyelmed. Ámen. 
(419. ének, 3. és 5. vers)
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VÍZKERESZT UTÁNI UTOLSÓ 
VASÁRNAPON az oltárterítő színe: 
fehér. A délelőtti istentisztelet oltár előt
ti igéje: lKor 2,7-10; az igehirdetés 
alapigéje: Jn 12,37-43.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus műsort közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán január 24-én, hétfőn 13.30 óra
kor.

EVANGÉLIKUS -RÁDIÓMISSZIÓ: 
17.30-17.45. 49 m-es rövidhullám,
5885 kHz.

január 22. szombat: Bemutatkozik a 
Zákeus Médiacentrum.

január 23. vasárnap: Imaéletünk mér
legen -  Füzessy Zoltán.

Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 
(Budapest, Vn. Garay u. 4 8 .1. em.) 

programja 1994. január 26-án, 
szerdán, du. 6 órakor:

DR TÓTHPÁL JÓZSEF 
kandidátus, a Nemzeti Filharmónia 

igazgatója
A „MÁSSÁG” 

FENOMENOLÓGIÁJA 
címmel tart előadást.

A MAGYAR BÖRTÖNPASZTO- 
RÁCIÓS TÁRSASÁG imatémája ja
nuár 16-án:

Imádkozzunk azokért, elmélkedjünk 
azokról, akik példájukkal vonzóan 
képviselik az értékes életet és így elvi
selhetővé tudják tenni embertársaik 
sorsát.

A Magyar Protestáns Közművelődési 
Egyesület rendezésében január 25-én 
17 órai kezdettel az OMIKK klubban 
(Bp. Múzeum u. 17.) Miskolczy Amb
rus az ELTE romántanszék-vezetője 
tart előadást „A román reformáció his
toriográfiája” címmel.

BUDAVÁR
Január 30-án du. 6 órakor a Dabas- 

Gyóni Gyülekezet ifjúsága előadja 
„Karácsonyi oratórium”-át.

A SAREPTA Szeretetotthon Ördög
árok úti öregotthonát látogatta meg 
múlt év december 17-én HEIKKI HA- 
AVISTO finn külügyminiszter felesége, 
Maija HAAVISTO és a kíséretében lé
vő Eva TORSTILA, a budapesti finn 
nagykövet felsége. -  Látogatásuk so-

A MIATYÁNK KÉPEKBEN
(Tőled)

Sok gyermek és felnőtt ismeri, énekli 
a „Kis telefonom van nekem...” című 
éneket. Mindnyájan érezzük: milyen 
fontos mondanivalót rejt az ének követ
kező sora: „Ha hívom ő t, Barátomat 
(Jézust), ö  mindig válaszol.” Ez azt 
jelenti, hogy az Ür Jézusnak mindig van 
Rád gondja. Még többet árul el az imád
ság képlete: M.M.M.M. Mindig. Min
denhol. Mindenkor. Mindenkit meghall
gat az Űr!

Az Ürnak arra is volt gondja, hogy 
megtanítson bennünket imádkozni a Mi
atyánkban. Fontosnak tartjuk a napon
kénti imádságot és nagyon sokszor meg

tapasztaltuk az erejét, ezért is választot
tuk a ÜL Országos és Bibliai Hittanver
seny témájául.

Arra kérünk -  ha szeretnél jelentkezni 
a versenyre - ,  hogy olvasd el pontosan, 
többször az Úrtól tanult imádságot 
(Máté 6,9-13.)! Ezután gondolkozz el, 
mit jelent számodra!? Majd gyújts olyan 
képeket, ami eszedbe jut erről az imád
ságról (rajzolhatsz is.)! Ragaszd fel a 
képeket egy lapra és küldd be 1994. 
március 15-ig a ME VISZ címére! 
(1088. Bp. Szentkirályi u. 51.) A borí
tékra legyen ráírva: M.M.M.M.

A verseny megrendezésére Budapes
ten kerül sor a jövő év tavaszán. A pon
tos időpontról és helyről mindenkit érte
sítünk.

Érdemes még elolvasni a következő 
igéket: Máté 7,7; Lukács 15,11-32; Lu
kács 10,25-35; Jónás könyve; Máté 
6,25-34; Máté 18,21-35; lSámuel 
24,1-13; 34. Zsoltár. A versenyfelada
tokat a fenti igék alapján állítjuk össze.

A beérkezett munkáitokból szeret
nénk kiállítást is rendezni. Feltétlenül 
írjátok fel a neveteket, címeteket, szüle
tési dátumot és gyülekezetetek nevét.

Áldásos felkészülést kívánunk!
Börönte Márta

rán megismerkedtek az otthonban fo
lyó szolgálattal és elbeszélgettek idős 
gondozottainkkal.

HALÁLOZÁS
Zakócs József, a Úszói gyülekezet 

felügyelője, súlyos betegségéből, 45 
éves korában, 1993. november 30-án 
Urához költözött. Temetésén az általa 
választott igén keresztül szólt a vigasz
talás: „Tudom, hogy az én Megváltóm 
él és utoljára porom felett megáll.” Jób 
19,25

A ZÁ K EU S M ÉD IA  C E N T R U M N Á L  K A P
H ATÓ A JÉZU S ÉLETE C. A M E R IK A I FILM . 
A  K ÉTÓ RÁ S K AZETTA  Á R A : 1200FT  +  POS- 
TA K ÖLTSÉG .

C ÍM : 1204 BU DA PEST, A D Y  89. 
TE L F A X Ü Z E N E T : 1278-424.

Külföldinek kiadó Moszkva tér melletti 
1 +  2 félszobás I. em. telefonos összkomfor
tos bútorozott 7 0 m2-es lakás. Tel.: 15-62- 
111.
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A közös családi ima nagy erőforrás, 
am elyhez később, de sokszor visszatérünk. 

Később talán nagy-nagy eltévelyedéstől 

őrzi meg a felnőtt embert

Rathgeber

A TARTALOMBÓL

KÉTSZÁZ ÉVES BA K 0N Y SZ0M  BATH ELY 
TEM PLOM A

KÖVETELEK TŐLED, MERT TISZTELLEK

H Á ZA SSÁ G ? -  NEM REMÉNYTELEN ÜGY!
A megállapodás aláírása

Az erkölpsi védőhálóról
Ismerős a szociális védőháló kifejezése. Ez azt 

jelenti, hogy az állam és a társadalmi szervek a 
rászorultak, szegények, nagycsaládosok, nyugdíja
sok, betegek, fogyatékosok számára segítséget 
nyújtanak. Olyan intézményrendszerek, támogatási 
formák kiépítéséről van szó, amelyek segítik e réte
gek életét és állami-társadalmi feladatként feszítik 
ki ezt a védőhálót a rászorultak számára.

Van erkölcsi védőháló is! Kevésbé látható és meg
fogható, mint a szociális védőháló, azonban ahhoz 
is kapcsolódik, sőt nemcsak a társadalom egyes 
rétegeit, hanem az egész társadalmat át akarja fogni. 
Az alapvető emberi értékek megfogalmazhatóak, de 
sokszor inkább csak az érzések és az ízlés, a magatar
tási íratlan formák területén találkozunk vele. A ne
velés és oktatás egyik legfőbb feladata, hogy kifeszít
se ezt a hálót az egyes ember, a kisebb és nagyobb 
közösségek fölé. H umánum és tolerancia, az élet és 
a környezetünk, mint természet védelme, a közjó 
keresése, a szabadság és felelősség feszültségében 
történő eligazodás mind-mind idetartoznak. Egy-egy 
ország élete nem képzelhető el békésnek, fejlődéské
pesnek, megnyugtatónak enélkül a védőháló nélkül.

Európa és hazánk élete történelmében a bibliai 
ószövetség és újszövetség, a zsidó-keresztyén jézusi 
etika értékei, követelményrendszere jelentették ezen 
etikai védőháló láncszemeit.

Ökumenikus egyházi-vallási feladat, hogy a má
sodik világháború pusztító erői és ideológiái után 
kerek ötven évvel újra megerősítsük az erkölcsi vé
dőhálót magunk körül. Auschwitz vagy Szarajevó, 
a mai magyar közéletben föllelhető gyűlölet és ha
zugság-tenger, a nemzetiségi kérdés Európában -  ez 
mind arra figyelmeztet, hogy van tennivalónk.

Körül kell néznünk először is a magunk háza 
táján! Nem szabad, hogy hamis erkölcsprédikátor
ként vizet prédikáljunk és bort igyunk. A legutóbbi 
évek lehetőségei, hogy egyházaink a templomokból 
kilépve, nagyobb részt vállalhatnak az iskolák in
dításával az oktatás-nevelés területén vagy a szo- 
ciális-diakóniai és kulturális életben, reményt ad 
a jövőre nézve. Nemzeti, ökumenikus összefogás 
szükséges ebben minden jóakaratú emberrel. Az 
erkölcsi védőháló kifeszítése csak együtt és egy
másért történhet.

Dr. Harmati Béla

Százesztendős Kari Károly

R itk a  em ber az, aki közvetlen 
környezetében száz évet élt b a 
rá to t, m u n k a tá rsa t, e lö ljáró t 
köszönthet. E bben  lehete tt ré
szünk ja n u á r  5-én, am ikor K ari 
K áro ly t köszö n th e ttü k . T isztsé
gét v a ló jában  je lö ln i sem tu d 
ju k , hiszen ahol szükség volt rá,' 
o tt „tisztséget v iselt” . T öb b  egy
házi testü letben  volt felügyelő. 
L eginkább szívügye volt a ke
lenföldi gyülekezet, a budai egy
házm egye, az északi egyházke
rület.

H a jó l emlékszem, ilyen szinten 
1939-ben köszönthettek száz évet

élt férfit az egyházban: Torkos 
László  tan árt és költőt.

Nézem a m egható köszöntésre 
egybegyűlteket, akik a term et zsú
folásig m eg tö ltö tték : családtagok, 
m unkatársak , m eghívottak és meg 
nem hívottak. Engem sem hívtak 
meg. De lehet el nem  jönn i annak  
köszöntésére, akit sohasem  lehe
tett megelőzni a köszöntésben? Le
gyen az ünnep, évforduló, névnap, 
am ikor ne K ároly bácsi jö tt  volna 
elénk az üdvözlettel? M ilyen érzés 
is hozott m inket m ost össze? Azt 
hiszem, a visszasugárzó szeretet.

Jól jellemezte ő t az elsőnek kö
szöntő Szebik Imre püspök, hogy 
a szeretet embere ő. De a békességé 
is, s a szelídségé. Egymás gondola
ta it foly tatták  a köszöntők: Nagy  
Gyula püspök, M issura Tibor espe
res, M issura Tiborné az O tthon  ne
vében, m ajd a kerület polgárm este
re, aki köszöntőszavai mellett 
á tad ta  Göncz Árpád  köztársasági 
elnök levelét is. Széles ölelésű volt 
az üdvözlő szavak áradata . Szebik 
püspök felesége még azt is kiszá
m olta, hogy a száz év hány napot 
jelentett.

Nézem az üdvözlőket, s a jelen
lévőket is. M unkatársként is

m ennyire fiatalabb mindenki. M i
lyen szép, hogy a szeretet melege 
hatja  á t még azokat a köszöntőket 
is, akik csak nyugdíjas korában  
ism erték meg az ünnepeltet. M un
katársként a leghosszabb ideig 
hárm an  voltunk az ünnepelt mel
lett: Giczi Ferencné a kerületnél, 
Bencze Imre a kelenföldi gyüleke
zetnél, s én a budai egyházmegyé
nél s a budai szeretetotthonnál. 
Bencze Im re melegen szól arról, 
hogy az Erdély szülötte K ari K á
roly a  „tündérkertbő l” , Dicső vilá
gából hogyan tu d o tt átp lántálódni 
m etropolisunk zárt világába, a sű
rű  háztöm bök levegőtlen rengete
gébe, s hogyan tu d ta  hosszú évtize
deken á t is m egőrizni a régi-régi 
gyerm ekkor szeretetét, békességét, 
szelídségét, és biztonságát szavá
ban, tetteiben, intézkedéseiben és 
főleg sugárzón tiszta lelkivilágá
ban.

A jándékokkal halm ozták körül 
az ünnepeltet a jelenlévők, pedig 
valójában ő m aga az ajándék 
m indnyájunk szám ára, akik  élete 
folyásának részesei és tanúi lehe
tünk.

K öszönjük, K ároly  bácsi!
Korén Énül

LEVÉL A LEPRÁSOK VILÁGNAPJÁN
Szeretett Testvéreink az Úrban!
Húsz éve már, hogy hazánk is bekap

csolódott a leprások segítésére alakult 
nemzetközi szervezet munkájába. Az 
önkéntesekből álló kis csoport mustár
magja azóta nagy fává fejlődött, és ma 
16 ország 30 kórházába küldünk segít
séget Oroszországtól Afrikáig. Éár a 
nem régen felfedezett gyógyszerek hatá
sára lényegesen csökkent a gyógyításra 
fordított idő egy-egy betegnél, az időben 
feltárt betegség esetén elkerülhető a tor
zulás és fekélyesedés, mégis sok feladat 
vár még a Lepramisszióra. Segítségünk
re továbbra is szükség van, a betegek 
várják könyörületességünk megnyilvá
nulását, hiszen a lepra főként szegény,

leromlott egészségű emberek között ter
jed. Gyógyításuk költségeit a legritkább 
esetben tudják fedezni.

A Nemzetközi Lepramisszió elnöke, 
dr. Paul Brand felhívja a figyelmet arra, 
hogy ne becsüljük le a leprabacilust, és 
ne kiáltsunk győzelmet túl korán. Nem
csak egy bacilus ellen harcolunk, hanem 
azért is, hogy az emberek visszanyerjék 
méltóságukat. Még ha el is tudnánk 
pusztítani minden kórokozót, akkor is 
sokat kell tennünk a testi fogyatékossá
gok javításáért, és segítenünk a meggyó
gyult betegek visszaillesztését a társada
lomba. „Mindannyian nagyon örülünk a 
tudományos munka fejlődésének, de vi
gyázzunk arra, hogy ne fogyjon ki a

leprában szenvedők részére nyújtandó 
szeretet a szívünkből.”

Ennek a szeretetnek szítására szolgál 
a Leprások Világnapjának megtartása 
is. Január utolsó vasárnapján -  idén ja
nuár 30. -  a leprások iránt felelősséget 
érzők imádsága száll az ég felé a bete
gek, a körülöttük dolgozók és a belföldi 
önkéntes munkásokért. Az imádkozás 
alkalmát minden gyülekezetben meg le
het tartani, az istentiszteleteken imádsá
gukba foglalhatják a lepramisszió mun
káját. Adományaikkal pedig kérjük tá
mogassák a magyarországi munkát.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Budapesten 
a Józsefvárosi evangélikus templomban 
lesz idén az ökumenikus istentisztelet

Lelkigondozás a katonák között
Történelmi fordulat napjának nevezte 1994. január 12-ikét F ü r  L a 

j o s  honvédelmi miniszter, és demokráciánk kiteljesedésének a honvéd
ség keretei között. Ezen a napon a református, evangélikus egyház és a 
zsidó fe lekezet vezetői a Honvédelmi Minisztériumban aláírták azt a meg
állapodást, mely szerint a katonai lelkészi szolgálat négy évtizedes szünete
lés után újraszerveződik a M agyar Honvédségnél. Egy nappal előbb az 
államközi szerződésben rögzítették ugyanezt a megállapodást a katolikus 
egyházzal, melyet a Vatikán nagykövete, A n g e l o  A c e r b i  bíboros irt 
alá.

Az ünnepélyes aláíráson egyhá
zunk részéről részt vett dr. Harma
ti Béla püspök-elnök, dr. Frenkl 
Róbert országos felügyelő és Sze
bik Imre püspök. O tt volt az előké
szítő m unkában összekötőként 
m unkálkodó Szalay Tamás püspö
ki titkár is. A reform átus egyháztól 
dr. Hegedűs Lóránt püspök és dr. 
Bodnár Á kos  főgondnok, a zsidó 
felekezet részéről Zolta i Gusztáv 
ügyvezető igazgató és Feldmájer 
Pál elnök voltak az aláírók. A  M a
gyar K orm ány nevében valameny- 
nyi egyházzal k ö tö tt megállapo
dást Für Lajos honvédelmi minisz
ter írta  alá.

Az aláírást követő sajtótájékoz
tatón F ü r Lajos miniszter megelé
gedéssel nyugtázta, hogy idáig el
ju to tt e kérdés rendezése. M ár a 
XVI. századtól voltak a különbö
ző korokban tábori lelkészek a 
hadseregben. H ivatalosan nem 
szűnt meg, 1949-ben elsorvasztot
ták , m ajd 1951-től nyugdíjazták az 
állom ányt és helyüket nem  tö ltö t
ték be. Az ötvenes évektől kezdve 
a katonák  nem vihettek be maguk
kal Bibliát, nem já rh a ttak  tem p
lom ba és politikai tisztek gondos
kodtak  ideológiai nevelésükről. 
A m ost k ö tö tt megállapodás meg
felel az alkotm ány 60. §-ának, mely 
a lelkiismereti és vallásszabadságot 
alapvető emberi jogként biztosítja. 
Szükség volt a  honvédelmi törvény 
m ódosítására is, mely m ár engedé
lyezte az egyéni vallásgyakorlást,

de a közösségit még nem. Az el
m últ nyáron kétharm ados tö r
vényben megszavazták az utóbbit 
is, így megnyílt az ú t a megállapo
dások megkötésére, és a nyár fo
lyamán ennek alapján megindul
hat a szolgálat a honvédség kere
tein belül. Az előkészítő m unkála
tokat 1992 januárjában  kezdték 
meg Raffay Ernő politikai állam
titkár vezetésével, és m ost -  két év 
u tán  -  tető alá hozták a megegye
zéseket Szendrei László politikai 
állam titkár irányításával.

A szervezeti felépítés szerint 
püspökségek lesznek, ill. rabbiság 
a minisztériumban. Egyházunk a 
reform átusokkal közösen protes
táns püspökséget hoz létre, mely
ben a püspök és helyettese felvált
va lesz a két egyháztól. Ezenkívül 
a katonai körzeteknél lesznek es
peresek. A helyőrségek gondozá
sát egyelőre a helyi lelkészek fog
ják  ellátni. A katonai lelkészek fel
adata lesz istentiszteletek, biblia
órák, im aórák tartása a katonák 
között. Egyéni és közösségi lelki
gondozás nem csupán a kaszár
nyákban a sorállományúak között, 
de a hivatásosok között is. Cél az 
erkölcsiség és a bajtársiasság erősí
tése ezekben a közösségekben. 
A személyes lelkigondozás bizonyá
ra erősíteni fogja a bizalmi légkört 
is. Az ebben a m unkában elfoglalt 
lelkészek számára rövid átképzési 
kurzusok lesznek, és ez év nyarán 
megindulhat a  szolgálat munkája.

Az aláírás után az egyházak ve
zetői is nyilatkoztak. A pápai nun- 
cius azt emelte ki, hogy ajtó nyílt 
a honvédségben a nevelés számára, 
hogy a lehető legnagyobb szabad
ság valósuljon meg. Hegedűs Ló
ránt püspök a közös protestáns 
megvalósulásról szólt, és örömét 
fejezte ki, hogy lelki terhek kiváltá
sát végezheti ez a szolgálat. H ar
mati Béla püspök szerint a megál
lapodás megkötése nem politikai 
kérdés volt számunkra, hanem 
missziói kérdés. Szolgálunk azok
nak, akik ezt kérik, akik az élet és 
halál mezsgyéjén állnak. Emellett 
szükség van a szociális védőháló 
mellett egy erkölcsi-etikai védőháló 
kifeszítésére is. Ebben szeretnénk 
m unkálkodni, hogy kapaszkodót 
nyújtsunk a katonáknak is. Arról 
is szólt, hogy természetesen segít
séget nyújtunk a többi -  nem törté
nelmi -  egyházak tagjainak is, ha 
kérik, és összeköttetést teremtünk 
közösségeikkel.

A jövendő lelkészek működésük 
belső m eghatározását az egyháztól 
kapják, kinevezésüket a miniszté
rium adja. Ez azt jelenti, hogy ket
tős függőségben dolgoznak. Taní
tás dolgában egyházi joghatóság 
alá tartoznak, egyébként a katonai 
kötelmek vonatkozásában a kato
nai fegyelem alá. A  nyáron kb. 30 
személlyel kezdik meg a szolgála
to t, távlatban 60-70 főre emelke
dik majd a létszám. A működés 
költségeit a honvédelmi tárca biz
tosítja.

A most megkötött megállapo
dás alapján további együttműkö
dési szerződések kidolgozása vár
ható, részben a két protestáns egy
ház között, részben a minisztérium 
illetékeseivel. Az egyház szem
pontjait m indig figyelembe veszik 
a szabályozásoknál.

Tóth-Szőllős Mihály

Erősítsd meg Jézusunk...
N éhány egyszerű szóval hívott 

lelkészavatására Szolga Tőkés 
Sándor végzett teológus december 
12-re a budavári templomba. A n
nál többet m ondott a meghívó fel
ső sarkába nyom tatott idézet: 
„Semmit se tegyetek ahhoz az igé
hez, amelyet én parancsolok nek
tek, se el ne vegyetek abból!” 
(5M óz 4,2). Szigorú vezérige a kez
dődő lelkészi szolgálatra!

Külsőségeiben szerény méretű 
ünnep, az oltártérben álló püspö
kön, professzoron és a templom 
papján  kívül mindössze három  
L uther-kabátos lelkész és egy pa- 
lástos reform átus kolléga. Néhány 
családtag s a megszokottnál kisebb 
gyülekezet... Szebik Imre püspök 
igehirdetési textusa azonban kitá
g íto tta  a tem plom  falait: „M enje
tek el..., tegyetek tanítvánnyá 
m inden n épe t...!” (M t 28,16-20).

A  püspök bevezetőjében e lel
készszentelés sajátosságairól szólt: 
Szolga Tőkés Sándor személyében 
érett, felnőtt, kétgyermekes család

január 30-án, vasárnap du.
4 órakor

Itt igehirdetéssel Kertész Géza evangéli
kuslelkész szolgál, énekel a pesterzsébeti 
református énekkar Takaró Mihály ve
zényletével, és videofilm mutatja be a ke
let-ázsiai munkát. Ünnepélyes keretek 
között adunk hálát Istennek a szolgálati 
lehetőségért, a misszió önkéntes munká
saiért. Minden testvérünket szeretettel 
várjuk. (Cím: VIII. Üllői út 24. II. em., 
lift van!) A Nemzetközi Lepramisszió 
igazgatójának üzenetével fejezzük be le
veliinket: „Missziónk arra törekszik, 
hogy szépséget, örömet vigyen a világba 
több millió embernek, gyermeknek és fel
nőttnek egyaránt. A fizikai szépséget ál
lítjuk helyre azzal, hogy megakadályoz
zuk a bénulásokat, elvégezzük a rehabi- 
táló műtéteket. A lelki szépséget pedig az

apa áll az oltár e lő tt..., olyan vala
ki, aki súlyos betegségéből felépül
ve élte á t Isten csodálatos gondvi
selését. .., olyan valaki, aki Erdély 
zúgó fenyvesei közül érkezett, 
megtapasztalva az o tt élő m agyar
ság nehéz sorsát. Erősítse meg őt 
s minket m indnyájunkat Jézus ki
jelentése: „Nékem adato tt minden 
hatalom ...!” N em  embereké a ha
talom, nem feletteseinké az utolsó 
szó, nem a politikusoké a végső 
döntés. Felettünk Jézus az Ú r, aki 
késszé tesz arra, hogy vállaljuk a 
lelkészi szolgálat gyönyörűséges 
igáját.

A hatalm at gyakorló Jézus küldi 
el szolgáit: „M enjetek el..., tegye
tek tanítvánnyá minden népet!” 
Prédikáljatok, tanítsatok és ke
reszteljetek! N e latolgassátok, al
kalmas-e az idő vagy sem! Menje
tek, hiszen tiétek az Ú r ígérete is: 
„Veletek vagyok minden na
pon. ..” Ez a m ondat szolgálatunk 
biztosítéka. Jézus nem hagy min
ket m agunkra, nem fordít hátat

üdvösség jó hírének hirdetésével, a Krisz
tusba vetett hittel állítjuk helyre. Ehhez 
a munkához több száz munkatársunk 
van, akik teljesen elkötelezték magukat 
a leprások közötti munkára. Ez az elkö
telezettség bátorságot követel egy olyan 
korban, amikor az a nagy kísértés, hogy 
az emberek lerázzák magukról a kötele
zettségeket. Elhívásunk miatt szilárdan 
ellent kell állnunk a kísértéseknek és na
ponta meg kell erősítenünk elkötelezett
ségünket az Úr feltétel nélküli szolgála
tára." (Trevor Durston)

Ezekkel a gondolatokkal köszöntünk 
minden testvért, eddigi segítségüket 
megköszönve, kérjük további támogatá
sukat. Isten áldása kísérje életüket, 
munkájukat ez új évben is!

_ . . .  Dr. Dobos KárolyBencze Imrene .  . . ,a Lepramisszio vezetője

kudarcaink vagy fáradtságunk 
esetén sem. Nem tudjuk, mit hoz a 
holnap, de tudjuk, hogy U runk 
m egtartja szavát!

Az igehirdetés után  -  az Agenda 
gyönyörű rendje szerint -  sorra 
hangzanak a Szentírás legjelentő
sebb igéi az evangélium szolgálatá
ról. A lelkészjelölt hangosan vála
szol a felavató kérdésekre, s m ond
ja  az esküt: „ ... esküszöm az élő 
Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, 
egy igaz Isten, hogy evangélikus 
lelkészi hivatásom nak teljes erőm
mel és minden tehetségemmel meg
felelni igyekezem...” A gyülekezet 
egybeforrva hívja segítségül Isten 
Szentleikét, majd a felavató imád
ság és püspöki kézrátétel után 
megrendülve énekeljük a confir- 
m át: „Erősítsd meg, Istenünk..., 
erősítsd meg Jézusunk..., erősítsd 
meg Szentlélek Isten, amit csele
kedtél é rtünk ...!”

Az úrvacsoraosztásban m ár a 
felavatott lelkész is segít. Szükség 
is van a nagyobb szolgáló létszám
ra, a gyülekezetnek szinte minden 
tagja él az Ú r testével és vérével. 
S tulajdonképpen ekkor derül ki, 
hogy a lelkészszentelő istentisztele
ten itt van az ősagárdi gyülekezet 
számos tagja, akik között még ka
rácsony előtt kezdte meg segédlel- 
készi szolgálatát Szolga Tőkés 
Sándor. Ők töltik meg a templomi 
alkalom után a budavári gyüleke
zeti termet is, hogy a fehér asztal 
mellett ismerkedjenek új lelkészük
kel és családjával.
„Szentháromság, minden áldás tőled jő, 
Kegyelmeddel új szolgákat hívsz elő, 
Tőled várunk ma is erőt, ájulást.
Kérve kérünk, áldd meg ezt az indu
lást!” (315,4)

Zászkaliczky Pál
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Milyen ritkán vesszük észre a csodákat.
Itt egy egyszerű készülék.
Rajta gombok és más furcsaságok.
Elég megnyomni a gombokat, 
máris beszélhetek valakivel, 
aki messze van tőlem.
Igen, a telefon fontos dolog.
Mégse engedd, Uram azt, hogy 
a kapcsolataink ilyen gépszerfivé változzanak. 
Találkozni szeretnék az emberekkel.
Látni Aket.
Figyelni Aket.
Úgy egészen mások, mint a telefonban.
Mint ahogy Te is itt vagy velem.
Érzem, hogy közel vagy.
Figyelsz rám, 
nézel engem.
És nem telefonálgatsz nekem, 
távolról, elérhetetlenül.

KISISKOLÁSOK BIBLIÁJA

Érdemes-e keresni egyetlen pénzdarabot, miközben 
a többi kilenc megvan? Ez az asszony mégis keresni 
kezdi. Neki fontos, hogy mind meglegyen.

Nagyon boldog Jézus is, 
ha megtalál minket. Rólunk 
mondja ezt a példázatot. 
Minket kell keresnie és meg
találnia.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Gondoltam egy bibliai történetre
Az elmúlt három  héten feltett hat kérdésre a helyes 

válaszok a következők:
M IR-HA ÉS JÓ -N Á S, SA-RU ÉS HA-BA-KUK, 

JOP-PÉ ÉS TER-CI-USZ.
A három keresett szó tehát a hajó, ruha és Péter. 

A történet pedig Jn 21,1-14: Jézus megjelenik a Tibé- 
riás-tengernél; a nagy halfogás.

Ismét gondoltam egy újszövetségi történetre. Egyik 
szavát megtalálhatod a következő kérdésekre adott 
válaszokban:

1. Az ÚR ebből szólította meg Mózest a Hőre ben.
2. Ilyen rokona volt Izsáknak Lábán.
A megfejtéseket a bekeretezett cimre adjátok fel a 

lap dátum a utáni keddig!

Kitakarítja a házat, felfordít mindent. Benéz a sző
nyeg alá is. Végre megtalálja. Nagyon boldog.

PRÓBÁLD
MEG!

Betűzd ki!
M in hordoz 

minket Isten?
Elolvashatod 

ezekből a betűk
ből. Tudod-e hol 
van ez megírva a 
Bibliában?

A gyermekrovat készítői stábjának címe:
Koczor Tamás, 2373 Dabas-Gyón, Luther u. 14. 
A játékot a kővetkező címre küldjétek: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyünk, Petőfi u. 359.

SZENT-GÁLY KATA:

Fény és vallomás
-  Részletek -

„Isten szeretett bennünket,
ezért hasonló akart lenni hozzánk:
emberként akart járni a földön, melyet alkotott.
Kipróbálta az emberi szív igényét
az édesanya becézése után,
kipróbálta a szenvedést, a m unka verítékét,
a segítés örömét, s az élet magányosságát,
hogy m i soha ne legyünk társtalanok többé."

„Isten olyan közel van hozzánk, 
hogy nincs elegendő távlatunk 
egész nagyságában látni Őt, 
de azt is mondhatom: oly messze, 
hogy szemeink elégtelenek hozzá.
Mégis: egyszer alkalmazkodott igényeinkhez 
a történelem folyamán, 
s megjelent ember-közelségben, 
de nekünk más elképzeléseink voltak róla, 
a Szerétéiről:
hatalom és dicsőség, emberszabású gondolatok -  
és nem akartuk Ő t bevenni magunk közé.

A zt h ittük:
Elhagy bennünket nyugtalanító eszméivel, 
ha kedvét szegjük értetlenségünk által, 
és hogy kigyilkolhatjuk a teremtésből is.
Nem tudtuk, hogy szeretete önmagából kiinduló jóság, 
és gondolatai csodálatosak, m int az ég, 
mikor megkínoztuk törvényeink szerint: 
értelmet adott a szenvedésnek a m i számunkra, 
mikor kivégeztük: viszonzásul eltörölte bűneinket, 
s megáldott bennünket a kereszt jelével, 
a Kereszttel, m it számára készítettünk, 
hogy életünk legyen mindörökké."

„A Kereszt: Isten szeretetének koronatanúja, 
csak elnémulni lehet előtte, 
és elfogadni, hogy szeretnek,
— nem magam miatt."

„A halál után egy kis időre leeresztődik a színpad  
függönye, ahol szerepeltünk, a nézőközönség számára 
az előadás szünetel. Közben átrendeződik a szín, és 
következik a második felvonás, az új ég és új fö ld  
díszleteivel."

AZ ÚT
M iért van az élet, ha egyszer úgyis meghalunk? 

M iért van a szenvedés, ha a halállal mindennek vége? 
M iért vannak a jó  dolgok, ha egy kis jóért is meg kell 
küzdeni? És ha elérted, csak pillanatokig a tiéd, és 
újra felváltják a rossz dolgok... M iért kell kiérdemelni 
a jó t, és miért nem tartha t örökké? Hol van a boldog
ság, amire minden ember vágyik? Hol lakozik? M iért 
ölik meg egymást az emberek, ha valaki boldogabb 
náluk? M iért nem tudjuk egymást szeretni? És m iért 
nem engedjük m agunkat szeretni?

M iért örülnek az emberek a könnyeknek? M ért 
nem inkább a m osolyoknak? M iért ölnek a földért, 
hogyha a véráztatta talajban a virágok mindenki szá
m ára egyformán nyílnak? És miért pusztítják egymást 
az emberek, m ondd, m iért?

Hol találom  a Szeretetet? -  kérdezte egyszer egy 
tanítvány a mesterétől. A  mester szelíden ránézett, és 
ezt felelte: „A szeretet mindenhol o tt van, benned is. 
Indulj, és keresd meg m agadban! Hosszú és fárasztó 
lesz az utad, de kívánom, járj szerencsével! Sok falat

Félbemaradt reformkor
A Katolikus Szemlében megjelent tanulmányok gyűjteménye (Róma 1990)

Tybmoly vállalkozásba fogott a római Katolikus Szemle, 
i V  amikor összegyűjtötték a folyóirat oldalain az elmúlt 
több évtized során megjelentetett és a 30-as évekkel foglal-

■  kozó tényfeltáró és elemző tanulmányokat. A szerkesztők
9  véleménye szerint ugyanis Magyarországon a két világhá

ború között úgy „deréktájon” egy keresztény humanizmus 
körvonalai kezdtek kibontakozni. Vagyis azt a célt tűzték

■  maguk elé, hogy feltérképezzék a „demokratikus és a 
keresztény humánum szellemétől ihletett magyar társadal-

I  mi mozgalmak széles körét".
Azért is tartották ezt kötelességüknek, mert a kommu-

I  nista diktatúra idején ezeket feloszlatták, vezetőiket meg
hurcolták és „kitaszigálták" az országból, és ráadásul még 
agyon is hallgatták az elmúlt negyven év során.

Érdeme a kötetnek, hogy az emigrációba kényszerített 
és még a 70-es években életben lévő szervezők és vezetők 
maguk a szerzők.

A bevezető sorokban a szerkesztőbizottság mentegetőzik, 
hogy lényeges reformmozgalmak és politikai erők ismerte
tése maradt k i (pl. a népi írók, vagy az összes protestáns 
eredetűnek nevezhető mozgalom is, és szinte minden, az 
egyházaktól független kezdeményezés), másrészt sajnál
koznak amiatt is, hogy néhol a forrásanyag hiányosnak 
bizonyult, így a megszületett tanulmányok itt-ott pontatlan
ságot hordoznak. De mégis útjára bocsátotta a szerkesztőbi
zottság e tanulmánykötetet, emléket kívántak állítani 
,/szoknak a közéleti személyiségeknek, akik nehéz történel
m i időkben ( idegen megszállás, kemény társadalmi és politi
kai elfogultsággal és ellenállással szemben is) vállalták az 
emberibb jövő és a magyar nép szolgálatát".

A kötetben tárgyalt katolikus mozgalmak és személyi
ségek esetleg még idősebb evangélikusok számára sem 
mind ismertek. De mindemellett -  tudniillik, hogy kizáró
lag katolikus mozgalmakról és katolikus társadalmi refor
merekről van szó -  izgalmas és főleg informatív olvasmány 
ez a kötet. Megtudhatjuk belőle, különösen is az ifjabb 
korosztályok, hogy Magyarországon a két világháború 
közö tti időszakban valóban sok minden történt, ami euró
p a i értékekkel mérve is számottevő volt.

A kötet tartalmaz írásokat a társadalmi mozgalmakról, 
a kereszténydemokrácia útkereséséről, a szegénypolitiká- 
ról, és e három terjedelmesebb témakörön kívül vannak 
még értékelő tanulmányok a kisgazdapárt történelmi je
lentőségéről és az 1956-os forradalomról is.

A tanulmánykötet legvégén van egy Európa sorsproblé
máival foglalkozó írás R e z s ö h á z y  R u d o l f  tollából, 
aki a Belga Egyetemen a politikai tudományok és szocioló
gia tanára, és a Libre Belgique vezércikkírója.

További néhány jelentősebb szerzőnek a nevét megemlí
teném. B a r a n k o v i c s  I s t v á n ,  a volt Demokrata 
Néppárt főtitkára, volt országgyűlési képviselő, B é k é s  
Gel l  é r t  OSB, a római Szí. Anzelm Egyetemen tanít, 
többek között ökumenikát, a Katolikus Szemle főszer
kesztője, F a r k a s  G y ö r g y , a K ÁLÓ T egyik alapító
ja, F r e y  A n d r á s  külügyi szakértő, K o v á c s  • K . 
Z o l t á n  agrármérnök, a Demokrata Néppárt volt or
szággyűlési képviselője, a Szabad Európa Rádió Z o l 
tán K á r o l y  nevű szerkesztője, V a r g a  J ó z s e f  jo 
gász, recski fogoly több demokratikus ifjúsági mozgalom 
vezetője, a bécsi Európa Ház volt igazgatója. V ida  
I s t v á n  jogász szociálpolitikus, a Magyar Dolgozók 
Országos Hivatásszervezete volt főtitkára, tudományos 
kutató, valamint V ör ös  V i n c e  a Magyar Paraszt
szövetség egyik alapítója és volt főtitkára (és az 1988-ban 
újraindult mindkét szervezet akkori elnöke).

Több mozgalomról tudhatunk meg alapinformációkat. 
Most terjedelmi okok miatt csupán kettőt-hármat említek 
meg. Idősebb olvasóink előtt bizonyára ismerős nevek a 
KÁLÓ T (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Orszá
gos Testületé), a K A LASZ (Katolikus Leánykörök Szö
vetsége), vagy a Hivatásszervezet (HSZ) .

Az említettek közül kettőről néhány mondatot. Kezdem 
a kevésbé ismerttel, a HSz-szel. Fontosabb célkitűzései 
közé tartozott olyan gazdasági rendszert kiharcolni, 
amelyben a munkavállalók és családjaik emberhez méltóan 
élhetnek. A dolgozók és hozzátartozóik életét és egészségét 
a társadalombiztosítással is szolgálni szerették volna, 
olyan szociális és érdekvédelmi berendezkedésért küzdöt

tek, amelyben a munkavállalók mindenkor döntően bele
szólhatnak az őket érintő kérdésekbe. Mindezeket támo
gatandó célul tűzték k i az öntevékenység szellemének és a 
munkáskultúrának fejlesztését.

A könyvben említettek közül talán a K Á LÓ T a legjelen
tősebb. 1935-ben indul útjára a Jézus Társaság egyik sze
gedi pajtájából, és fénykorában legalább 3000 helyi szerve
zetet és kereken félmillió tagot számlált. Kerkai Jenő SJ. 
volt az alapító. A K ÁLÓ T 1943-ban 20 bentlakásos népfő
iskolán képezte a parasztifjúság legtehetségesebb tagjait, 
s indították el őket az öntudatosodás útján. Több paraszt- 
politikust is adott az országos hatókörű pártoknak. Kez
detben jórészt a sajátos parasztmozgalmi célokra képezték 
a tehetséges fiatalokat.

Még szeretnék néhány szót mondani a szegénypolitiká
ról. Említésre érdemes, hogy abban a korszakban született 
meg néhány jelentősnek mondható szociálpolitikai törvény. 
A z is említésre méltó, hogy a könyvben említett mozgal
mak, pártok és vezető személyiségek legtöbbike nem volt 
minden szociális érzék nélkül. Sajnos, csak találgatni tud
juk, ha a háború és a kommunisták törvénytelen hatalom- 
átvétele nem történik meg, mi minden alakult volna más
ként.

Valóban vannak hiányosságai a kötetnek még katolikus 
relációban is.

Csak sajnálni tudjuk, hogy az ugyancsak jelentős és a 
témához illeszthető protestáns mozgalmakról, kezdemé
nyezésekről és közéleti személyiségekről nem történik ér
demi említés.

A szerkesztők a bevezetőben tesznek rá utalást, hogy a 
protestáns oldal bemutatása azért maradt el, mert a fölkér
tek nem vállalták. (Azt hiszem, meg kellene kérdezni 
minderről a protestáns oldalt is.)

Mindenesetre fontos lenne egy a protestáns társadalmi 
mozgalmakat (akár egyházakhoz kötődő, akár független) 
bemutató, tanulmánykötetet megjelentetni a két világhá
ború közötti korszakról.

Véleményem szerint is a két világháború közötti magyar 
közéletben a keresztény (protestáns és katolikus) mozgal
mak virágzása valóban figyelemre méltó, az a feladatválla
lásuk pedig, ahogy bekapcsolódtak a magyar társadalom 
európai szintre való felhozatalába, példa értékű.

Bárdossy György

kell majd lebontanod, amik u tadat állják, és sok aka
dályon kell átkelned, de mire eljön az idő, megtalá
lod ... És ha megtaláltad, add át m ásoknak is!”

A tanítvány ránézett mesterére, ugyanolyan szelí
den és elszántan. Aztán lassan elindult. Évek teltek el, 
és a benne lakó szeretetnek csak a sugarait érezte. 
Tudta, hogy ezek melegítik a szívét. M ár-m ár néha 
feladta volna a küzdelmet magával, de akkor mindig 
öreg mestere szavaira gondolt: „H a majd eljön az idő, 
m egtalálod!” Mindig hallotta a hang ját... És ez erőt 
adott neki. Ilyenkor nem tö rődö tt a világ zajával, és 
m egpróbált m indenkit egyformán szeretni. Ismét évek 
teltek el, és most m ár látta  is m agában a fényt, ami 
benne lakott. Felismerte, hogy ez az, amiről mestere 
beszélt.

Lebontottam  tehát a falakat, és áttörtem  az akadá
lyokat? -  kérdezte magától. De a Fény nem válaszolt. 
Csak átölelte, és melegséggel borította el. Eljött hát az 
idő -  gondolta. Megérkeztem. M egtaláltam hát, amit 
gyermekkorom óta kerestem. M ost m ár nekem kell 
átadnom !

M ajd évek múltával, m ikor m ár öregen ült egy vén 
fa alatt, tőle is megkérdezte egyik tanítványa ugyan
ezt. Ő elm osolyodott, és ránézett. A fiú ugyanolyan 
szelíden és elszántan hallgatta szavait, m int ő egyko
ron. Tudta, ha valaki k itartóan keres, az megtalálja. 
A ztán m egáldotta a fiút, és ú tnak  indította. M ost m ár 
m eghalhatok -  m ondta. Á tadtam , am it egykor én is 
m egkaptam . A napra nézett, és im ádkozni kezdett:

„Ó,Teremtés nagy Fejedelme! Köszönöm  Neked az 
életem, hogy nem hiába éltem, és Fényeddel halok 
meg. K öszönöm  a szenvedést, ami m iatt sokszor elfá
radtam , de m ost m ár tudom , hogy e nélkül nincs 
halál. Köszönöm  a jó  dolgokat, am ik néha csak egy 
pillanatig tarto ttak  ugyan, de az enyémek voltak. 
Köszönöm  a boldogságot, am it Te adtál nekem, és 
amire én vágytam. Köszönöm , hogy megtaláltam ! 
Köszönöm , hogy szeretni tud tam  az embereket, és 
hogy engem is szerettek. Köszönöm , hogy felfedezhet
telek Téged -  bennem. A Te Fényed volt az, ami 
világított bennem, és ami melengetett a hideg napo
kon is. K öszönöm  Neked a virágokat, am ik még m ost 
is ugyanolyan szépen nyílnak. Köszönöm  Neked, ó, 
Atyám ! Á m en.”

Varga Mónika

Spanyol festő életműve a Magyar 
Nemzeti Galériában

(Pablo Picasso 1881-1973)

Pablo Picasso világhírű spanyol festőművész műve
iből olyan összeállítást m utat be a M agyar Nemzeti 
G aléria -  Peter és Irene Ludwig páratlan  kollekciójá
ból - ,  amely egész pályafutásának alkotásait felöleli. 
Édesapja 1899-es portréjával kezdődik, melyet 17 éves 
korában festett, és a néhány hónappal halála előtt 
készült műveivel zárul. A  kiállítássorozat a Barcelo
nai Picasso M úzeum ban kezdődött, m ajd Köln, 
N ürnberg u tán  került Budapestre, innen viszik jövőre 
Bécsbe.

A M agyar Nemzeti G aléria és a budapesti Ludwig 
M úzeum  közösen rendezett kiállítása a művész külön
böző korszakait feltárva, a legfőbb m otívum csopor
tok  és a technikák sokféleségének a megismertetésére 
is törekszik. Érdekessége, hogy a sokszorosított grafi
kákat az eredeti nyom ódúcokkal m utatja  be. A 182 
festm ény mellett rajzok, vázlatok, szobrok és számos 
kerámia is látható. A  kiállítás, mely a rendező Zw ickl 
András alapos felkészültségéről, átgondoltságáról ta
núskodik, -  1994. február 20-ig tekinthető meg  - ,  jó l 
világítja meg a művésznek azt a szándékát, amelyet a 
gyűjtő, Péter Ludwig írásaiban is határozo ttan  leszö
gezett : „Jelentős az egyes m ű is, de mindig fontosabb 
az egész sorozat. G oethéhez hasonlóan ő is úgy akarta  
ránk hagyni műveinek teljes egészét, m int példát arra, 
mi zajlik le az emberben egy hosszú élet fo lyam án...” 

A  sajtótájékoztatón is elm ondta a gyűjtő-házaspár, 
hogy m ár egyetemi hallgatóként, m int m űvészettörté
nészek figyeltek fel Picassóra és kezdték m unkáit 
gyűjteni, később m int házastársak fokozottan folytat
ták  a gyűjtést. Peter Ludwig 22 éves volt, am ikor 
felfedezte a 66 éves művészt, disszertációját is Picassó- 
ról írta. M int m ondja -  Picassóban bizonyos értelem
ben lázadót, prófétát láto tt, akit a  társadalom  nem 
mindig fogadott el. A kortársakat sokkolta az, hogy 
mindig új kapukat tá r t fel, hogy valami újfajta művé
szetet teremtett. M indez m a m ár egy következetes 
összfolyamat része, melyet a kíváncsiság és az új kife
jezési fonnák  keresésének szükségessége hajt előre” . 
Picasso nem szakadt el a hagyom ányoktól sem, a régi 
mesterek műveit tanulm ányozta a nagy m úzeum ok
ban, életműve m ás országok ezeréves kultúrájának és 
művészettörténetének alapjára épült.

A m ikor spanyolországi utam  alkalm ával először 
néztem meg M adridban és a barcelonai Picasso M ú
zeum ban műveit, akkor, o tt értettem  meg Illyés Gyula 
tragikus éveinkben, 1955-ben írt versének -  Picasso 
legnehezebb, v ita to tt korszakának műveit idéző so
rait:

„Mert olyanokat éltünk meg, amire 
ma sincs ige.

Picasso kétorrú hajadonai, 
hatlábú ménjei

tudták volna csak eljajongani, 
vágtatva kinyeríteni, 

amit m i elviseltünk, emberek, 
amit nem érthet, aki nem érte meg, 

amire ma nincs szó s tán az nem is lehet m ár..."

Sebeiken Pálma



Kétszáz éves Bakonyszombathely temploma
Hálaadó ünnepi istentiszteletre gyülekeztünk november 14-én Bakony- 

szombathelyen. Rendkívüli időjárás, behavazott táj fogadta a vendégeket. 
A kétszáz éves templom nem sokszor látott hasonló novembert. A z  ünnepre 
készülődés mégsem volt hiábavaló, hiszen népes gyülekezet adott hálát 
Istennek azért a helyért, ahol Isten élő szava, igéje szól ké t évszázada.

Bakonyszombathelyen valószí
nűleg m ár a török hódítás előtt 
éltek evangélikusok, hiszen Török 
Bálint birtoka volt a vidék, ő pedig 
a reform ációt erősen pártolta. 
1792 novemberében a tűzvészben 
sok régi ira t megsemmisült. 
A meglévő legrégibb anyakönyv' 
első oldalán olvasható feljegyzés
ből tudjuk, hogy 1654-ben m ár 
volt lelkész, tehát gyülekezetnek is 
lennie kellett.

A mai tem plom  a régi, sárból 1 
készült tem plom  helyén épült. 
A falak építése 1792 húsvétja u tán  
kezdődött, és még ugyanabban az 
évben december 5-én be is fejező
dött. A belső m unkákkal 1793-ban 
készütek el.

A hálaadó istentiszteleten Sze- 
bik Imre püspök hirdette Isten igé
jé t Un.4,7-21 alapján. Fölhívta a 
figyelmet arra, hogy a tem plom  
belső ajtaja fölötti fö lira t: „Szeret
teim, szeressétek egym ást!” arra  a 
szeretetre utal, amely nem emberi 
forrásból táplálkozik. Istentől 
kapjuk, akit nem  kell igazolni, 0  
m agát igazolja. Az ő  létének és 
szeretetének legnagyobb igazolása 
a kereszt. Nem tőlünk vezet ú t az 
Atyához, hanem  tőle vezet ú t hoz
zánk, emberekhez a F iún keresz
tül. Az értünk m indent föláldozó 
isteni szeretet a forrása a mi szere- 
tetünknek. És ez a szeretet valóban 
kiűzi a félelmet.

A gyülekezet az ünnepre készül
ve, külső -  egyházi és nem egyházi 
-  segítséggel, valam int m inden re
ményt m eghaladó adakozással föl- 
ú jítta tta  az orgonát. A  megújult 
orgona szolgálatára Isten áldását 
kérte a püspök. Az orgonát Korb 
Tamás, a hangszert fölújító K orb  
Im re m óri orgonaépítő fia m uta tta  
be. Az ének és zene hangjaival raj
ta  kivül többen hirdették az igét: 
Varga Györgyné, S tokker Erzsé
bet, Füke Veronika. A  gyülekezet 
alkalm i énekkara is énekelt. K ét 
verset is hallo ttunk, Bocska Anikó  
és Bikali István előadásában.

Az istentisztelet u tán  közgyűlést 
ta rto ttunk , amelyen Szebik Imre 
püspök u tán  Lábossá Lajos esperes 
köszöntésében -  többek között -  
öröm ének ad o tt kifejezést, amiért 
néhány hét ó ta  újra van lakója a 
lelkészlakásnak Kovács Lászó  se
gédlelkész személyében. Varga 
György esperes, aki több  m int há
rom  évtizeden á t volt a gyülekezet 
pásztora -  meleg szavakkal szólt, 
emlékeztetve a gyülekezetei az ed
dig átélt csodákra, de az elő ttünk 
álló krisztusi keskeny ú tra  is m u
tatva. A reform átus testvéregyház 
köszöntését pedig B átky  M iklós  
rédei esperes-lelkész tolm ácsolta. 
A helyi önkorm ányzat képviselői

arra  b iztattak , hogy a gyülekezet 
az eddigiekhez hasonlóan vegyen 
részt a falu anyagi és lelki épülésé
ben. Az ünnepi ebédet o ldott han
gulatú beszélgetés mellett fogyasz
to ttuk  el.

Biztos vagyok benne, hogy gyü
lekezetünk ünnepe nemcsak az 
időjárás m iatt m arad emlékezetes. 
K öszönet m indazoknak, akik sok 
erőt és időt szántak az előkészüle
tekre, m ert szívügyük a gyülekezet 
élete! De elsősorban köszönet Is
tennek, hogy gyakran csetlő-botló 
népének mégis ado tt lelki otthont, 
ado tt tem plom ot, és adja ma is élő 
igéjét!

Kovács László

Északi rokonoknál
(E beszámoló cikk 1993. szeptembere óta „bolyongott" a postán. Most kaptuk 

meg, és a testvéri szeretet diktálja a megjelentetését. -  Szerkesztő.)

Rendhagyó karácsonyi ünnepély

Rendhagyó karácsonyi ünnepély 
volt december I3-án a Rózsák terén. 
A volt Protestáns Árvaház épületét, 
melyet az ötvenes években elvettek 
az egyháztól, most az egyház mint 
leánykollégiumot működteti. Jelen
leg a Pesti Barnabás Szakközép és 
Szakiskola tanulói osztják meg az 
épületet a Fasori és Deák téri Evan
gélikus Gimnázium diákjaival.

A karácsonyi ünnepélyre öröm
mel és lelkesen készültek tanulóink. 
Műsorukban versek, novellák, jele
netek szerepeltek, melyeket kará
csonyi gyülekezeti énekeinkkel tet
tek még hangulatosabbá.

Dr. Harmati Béla püspök Ézsai-

ás 40,3 verse alapján hirdette Isten 
igéjét. Beszédének vezérgondolata 
volt, hogy az útépítés kettős: Isten 
építi Jézuson keresztül az utat az 
ember felé, az embernek építem kell 
ezt az utat embertársa felé.

Ennek volt szép példája, hogy az 
evangélikus diákok és tanáraik 
együtt ünnepeltek az állami kollé
gium diákjaival és tanáraikkal.

T-a

KÜLMISSZIÓ

Szemüvegek Afrikába
Több m int egy éve m ár, hogy az 

Evangélikus Küímissziói Egyesület, 
viselője szám ára valamilyen okból 
haszontalanná vált, de még ép szem
üvegek gyűjtését hirdette meg. Volt, 
aki különösnek találta az ötletet, 
m ondván: „Talán annyit olvasnak 
o tt azok az iskolázatlan emberek, 
hogy elrom lott tőle a szemük?!”

A frikában rendszerint nem a 
sok olvasástól gyengül meg a látás. 
Súlyos, fertőző szembetegségek, 
melyeket a legyek szennyes lábu
kon hurcolnak egyik gyerm ekről a 
m ásikra, teszik tönkre a szemet. 
A bban a szerencsés esetben, am i
kor a betegség vége nem  vakság, 
egy szemüveg sokat segíthet. Csak 
az ára  ne lenne olyan elérhetetlen!

Erre a szükségre válaszolva 
gyűjtöttek össze a m isszióért fele
lősséget érző testvérek több  száz 
szemüveget, am it sikerült elju tta t
nunk a Zimbabwei Evangélikus

Augusztus 25-30 között a R o
m ániai Zsinatpresbiteri Ágostai 
H itvallású Evangélikus-Lutherá
nus Egyházból Mózes Á rpád ko
lozsvári püspökkel, Raduch Zsolt 
brassói esperessel, Antal László 
tatrangi lelkésszel, Kovács László- 
Attila teológiai tanárral, Kovácsné 
Kelemen Erzsébet püspöki titkár
nővel együtt, részt vehettem az 
észtországi O tepääben megrende
zett F inn-M agyar-É szt Teológiai 
Konferencián.

U tazás előtt nem szoktam  külö
nösképpen izgulni, de azért mindig 
biztatni szoktam  m agam, hogy jó  
az Isten, megsegít. Ezzel a gondo

lattal hessentettem el bizonytalan
ságomat is, am ikor emlékeimből 
valami érdemlegeset próbáltam 
előszedni a finn-m agyar-észt ro
konságról. Még dr. Hafenscher 
Károly ismertetésének elolvasása 
után  sem éreztem magam sokkal 
okosabbnak. N o, gondoltam ma
gamban, majd a helyszínen min
den tisztázódik rokonságunkról.

Első helyszíni tapasztalatom 
megdöbbentett. Helsinkiben a ha
jóval történő Tallinba való utazás
ra várva, egy finn és egy észt hölgy 
magyarul társalgón egymással, 
nem értvén egymás nyelvét. M áso
dik döbbenetem az elsőből követ-

Követelek tőled, mert tisztellek

Egyház Egészségügyi Bizottságá
hoz. A szemüvegeket a missziós 
kórházaknak, klinikáknak fogják 
eljuttatni, áhol áztán szakemberek 
segítségével választhatják ki a  ne
kik illőt a rászorulók.

Az Egészségügyi Bizottság kö
szönő levele a  napokban  érkezett 
meg. Ezt szeretnénk tolm ácsolni 
m indazoknak, akik valamilyen 
form ában részesei voltak ennek az 
akciónak, am it reméljük, több is 
fog követni.

Dr. Bálintné Kis Beáta 
*

Itt ismételjük meg a Magyar Evangé
likus Küímissziói Egyesület felhívását, 
mely alapján előreláthatólag lehetőség 
nyílik arra. hogy KÉPZETT ORVO
SOK ÉS ÁPOLÓNŐK ZIMBABWÉ
BEN missziós állomásokon teljesítsenek 
szakmai szolgálatot.

Az érdeklődőknek készségesen ad 
részletesebb felvilágosítást az egyesület 
vezetősége.

A Békéscsabai Evangélikus Gim
názium nyílt napot tartott. Az érdek
lődők részletes tájékoztatást kaptak 
a képzésről, az iskola terveiről. Az 
már több fórumon elhangzott, hogy 
a diákok evangélikus, katolikus, re
formátus hitoktatásban részesülnek 
hitük szerint, az egyéb vallásúak pe
dig hitük megtartása mellett szaba
don választhatnak, melyik csoport
hoz csatlakozzanak.

A szülőket, akik gyermekeiket eb
be az iskolába szándékoznak íratni, 
mint több ismerősöm jelezte, az is 
érdekli, milyen vallású, felkészültsé
gű tanárok tanítanak itt. Milyen a 
hangulat a tanári szobában annyi 
érzelmet felkorbácsoló vihar után? 
Természetesnek tartom az érdeklő
dést, az esetleges óvatosságot, hiszen 
minden tényező, még a hangulati té
nyezők is, befolyásolhatja gyerme
keik sorsát, leendő életpályáját.

Be kell vallanom, magam is na
gyon vívódtam, amíg eldöntöttem, 
hogy megszokott, biztonságot jelen
tő, jó  tanári állásomat felcserélem 
egy számomra is ismeretlenre. Szám
talan kérdés fogalmazódott meg 
bennem. Az iskola épületében 45 éve 
működő Rózsa Ferenc Gimnázium 
diákja voltam. Három gyermekem is 
itt érettségizett. Felesleges volna 
hangsúlyoznom, mit kaptam ettől az 
iskolától. Természetesen mindent, 
amit egy jó  iskola .adhat.------ ---- „„

H  És. ezután ?.Egy .épületben., két 
tantestület. Az egyikben tanáraim, 
gyermekeim tanárai, a másikban én. 
Esetleg szembe kell majd fordulnom 
velük egy kényszerű együttélés 
miatt?

-  Bár féljem és három gyermekem 
evangélikus, meg tudok-e felelni hí
vő római katolikusként egy nagyobb 
evangélikus közösségben is?

-  Tudok-e majd válaszolni a diá
kok kérdéseire, hiszen az ateizmust 
hirdető korban nevelkedtem, ilyen 
szellemben végeztem tanulmányai
mat. Ezek a diákok pedig majd sok 
mindenre tőlem várják a választ.

Három hónap elteltével úgy ér
zem, aggódásom felesleges volt.

Akit személyes ügyem érdekel, és 
esetleges döntését megkönnyíti, az
zal azt szívesen megosztom.

-  Igen, lehet egy épületben a lehe

tő legjobb viszonyban két eltérő 
szemléletű testület is, hiszen minden 
pedagógus legfőbb vágya, hogy va
lódi munkájára koncentrálhasson. 
És ebben az épületben ez így van. Mi 
valamennyien azt kívánjuk, hogy az 
önkormányzati gimnázium ügyét az 
illetékesek minél hamarabb, a szá
mukra legkedvezőbb módon oldják 
meg.

-  És milyen érzés itt tanítani? Na
gyon jó. Égy jó képességű osztály 
osztályfőnökeként, hogy is mond
hatnék mást?

A szaktárgyamat, a matematikát 
pedig nem lehet sem katolikus, sem 
evangélikus módon tanítani, csak 
jól, vagy rosszul.

Ugyanazt teszem, amit az elmúlt 
sok-sok esztendőben. A keresztény 
erkölcs talaján állva, a követelek tő
led, mert tisztellek elv alapján igyek
szem tanítani diákjaimat.

-  Az esetleges, számomra is gon
dot jelentő helyzeteken pedig az 
őszinteség átsegít.

Ebben az iskolában a régi évköny
vek tanúsága szerint az államosítás 
előtt sem csak evangélikus vallású 
tanárok tanítottak. Az iskola már 
akkor is nyitott volt. Természetes, 
hogy most is az. Úgy érzem, hogy a 
kezdeti nehézségek ellenére, ame
lyekből még akad jó néhány, egy to
leráns, diákságunk és egymás lelki 
rezdüléseire fogékony, a szakmai 
szempontokat mindig szem előtt tar^ 
tó tantestület van kialakulóban.

Remélem, hogy ehhez az objektív 
és szubjektív feltételek adottak lesz
nek a jövőben is.

Dr. Vécsei Lászlóné

KÜLFÖLDI HÍREK
A Stuttgartban székelő Német Bib- 

liatársulatnak az ökumenikus Sajtó- 
szolgálat 176. számában közzétett rö
vid jelentése szerint Oroszországban 
havonta (!) 100 000 Bibliát nyomtat
nak.

Ugyanez a cikk számol be arról, 
hogy a Bibliatársulatok Világszövet
sége 1988 és 1992 között 53 millió 
márka értékben 13,3 millió Szentírást 
és bibliai könyvet szállított a Varsói 
Szerződés országaiba. (ÖTK)

kezett. A Szebik Imre püspök vezet
te magyarországi küldöttség egyet
len tagján sem vettem észre, hogy a 
magyar nyelvnek közvetítő nyelv
ként való használatát furcsállották 
volna. Nem lévén nyelvész, a tényt 
úgy fogadtam el, amilyen volt.

Második tapasztalatom  m ár is
merős volt: ugyanaz a huzavona, 
mint a hazai határátkelő helyeken. 
Végre valami közöset is láthat
tam!!

Otepääben sorozatban jelent
keztek számomra a közös voná
sok.

Augusztus 25-én este úrvacsorái 
istentisztelet volt a helybéli temp
lomban. Ismerősek voltak az éne
kek dallamai. Ismerősnek tűntek a 
liturgia egyes részeinek a dallamai, 
és sajnos, legalább annyi üres hely 
volt a templomban, mint itthon.
A résztvevők többsége is nő volt, 
m int itthon.

Az előadások, ismertetések kap
csán egyre több közös vonást vél
tem felfedezni egyházunk és az 
Észt Evangélikus Egyház között. 
Ezek közül számomra egyik leg
fontosabb az volt, hogy az észt nép 
és erdélyi népünk történelme egy
házaink története nélkül nem csak 
csonkának tűnhet, hanem már- 
m ár érthetetlennek is. Nem szabad 
a kettőt különválasztva tanulmá
nyozni.

Egy másik vonás, amit közös
nek, rokoninak éreztem, az volt, 
hogy mindkét egyház tudatosan, 
vagy akaratlanul nagyon sokat tett 
az anyanyelv megőrzéséért. Amit 
nyelvészeink és iskoláink nem te
hettek meg az adott körülmények 
között, azt megtették az egyházak. 
Talán a legjobb eszközöket hasz
nálták ebben a m unkában: egyhá
zi ének, imádság, hitoktatás anya
nyelven.

Úgy éreztem -  bárcsak tévednék 
-  hogy az Észt Evangélikus Egy
ház életében is érvényesül az, ami 
a mi egyházunk esetében elég nagy 
jelentőségű: nem csak kenyérrel él 
az ember, de AZZAL is. Anya
giakban m indkét egyház nagy 
szükséget lát.

G ondolom , sokan vannak, akik 
nem ilyennek képzelnek el teoló
giai konferenciáról szóló beszámo- 

'..ió t. Lehet, igazuk van, de úgy ér
zem, hogy az elvi, elméleti dolgok 
mellett ezek az apróságok is hozzá
tartoznak egy, a rokonság jegyé
ben lezajló találkozó leírásához.

Egymás kölcsönös megismerge- 
tése nagyon sok jó t tehet azoknak 
a problém áknak a megoldásában, 
amelyek mindnyájunk -  finnek, 
m agyarok, észtek, erdélyiek -  egy
házi életében jelentkeznek. A kü
lönbözőségek a politikai, gazdasá
gi és földrajzi adottságokból kö
vetkeznek. Ezek nem is fontosak, 
m ert egyszerűen nem jelenthetnek 
és nem is jelentenek ellentétet, sőt 
talán még inkább erősítik evangé
likus öntudatunkat.

Daragus Endre 
Hosszúfalu-Alszeg

Házasság? -  Nem reménytelen ügy!
Válogatás Tűrmezei Erzsébet verseiből 

és részletek Madocsai Miklós esketési beszédeiből

Végre egy könyv, amely reménységgel szól a házas
ságról. A m it m a statisztikusok, szociológusok és 

pszichológusok írhatnak  róla, inkább hervasztja m int 
erősíti reménységünket. Ez a könyv báto rít m ár címé
vel is: „Szeressétek egym ást!"

A bátorító  szó úgy szól o ltá r elő tt álló fiatal párok
hoz, hogy mindnyájunkat megszólít. Egy sok tapaszta
lattal rendelkező lelkipásztornak -  M adocsai M iklós
nak  -  ajkáról közvetlen, kedves, mégis nagyon ha tá 
rozott hangon, jó l érthető , gondosan fogalm azott 
m ondatokban  szól a biztatás: Szeressétek egymást! 
Évek során elhangzott esketési beszédekből emel ki 
részleteket. Túrmezei Erzsébet közbeiktato tt versei és 
versfordításai felékesítik ezt a biztatást, s egyengetik 
az elfogadásához vezető u tat. R itkán  cseng össze lel
kész és költő  szava ilyen szépen, egymást kiegészítőn.

M ég kéziratban olvastam  a könyvecske m inden 
sorát, s őszintén m ondhatom : gyönyörűséggel. Úgy 
gondolom , üdítöleg hat m ajd olvasásuk m ásokra is. 
Nemcsak fiatalokra, hanem  öreg házasokra, sőt a 
házasélet hajó töröttéire is.

Azért üdítő ennek a könyvecskének olvasása, mert 
nem akar minden áron meggyőzni. M ég azt se bizony
gatja, hogy „a házasság nem  reménytelen ügy” . Egy
szerűen hitre, bizalom ra akar segíteni. Bátor hitre. 
M erjem úgy látni m agam at, m enyasszonyom at vagy 
feleségemet és m agát a házaséletet, ahogyan Isten 
látja. Isten pedig nem a fagyos világűrből, hanem  
szeretetének erőteréből, országából, a m ennyből te
kint ránk. N em  a detektív gyanakvó szemével fordul 
felénk. Úgy hajol hozzánk jó  édesapaként, hogy egy
ben testvérünkké lesz a  Jézus K risztusban. Felkarol, 
mert nagyon rászorulunk, nagyon elesettek vagyunk, 
nélküle m indent könnyen elrontunk -  a házasságot is.

Ez a bátorító , reménységerősítő könyvecske figyel
m eztet: „Isten az evangélium által egy új eget vont a 
hívők fölé. A kegyelem ege ez. Sokkal gyönyörűsége
sebb m int a lá tható  égbolt.” Ez a Luther-idézet kész
tette Túrmezei Erzsébetet „Kegyelem ege alatt"  című 
versének m egírására. M i derül ki, mi történik a kegye

lem ege ala tt?  N éhány kiszakított verssor válaszoljon: 
-  „az életnek annyi szépsége van” -  „könnyűvé válik 
a nehéz” -  „szolgálhatunk egym ásnak szeretetben” -  
„Jézus já r  velünk” -  „az ő  nyom ában hazaérkezünk” . 
Tehát értelm et kap m inden. A hol nincs remény, ott 
semminek sincs értelme. M ég hozzá tehe tjü k : a kegye
lem ege alatt válik a hit bátor hitté. Erre a bátorságra 
M adocsai M iklós is példát m utat.

B átran m u ta t rá  az esküvő ünnepi pillanatának szép
ségére, az „igen” k im ondásának nagyszerűségére. 
Egyik esketési beszédét így k ezd i: „M ost m egköszön
jü k  nektek, hogy együtt örü lhetünk  veletek.” Vagy: 
„M ost egym ásnak ajándékoz titeket az Isten. Egy
m ásban a legnagyobb ajándékot kap já tok .” Bátran 
azonosul a jókívánságot m ondó hozzátartozók  és ba
rá tok  seregével: „O tthon  m ár gyakran csönget a pos
tás sürgönyök meleg gratulációival. A jókívánságok
nak  ebbe a sorába szeretnék m ost én is bekapcso
lódni.”

B átran m u ta t rá azonban az eget eltakaró felhőkre  
és a délibábok illúziójára is. „K orunkban  sok minden 
bizonytalanná vált. N em csak a régi szokások alatt 
ingott meg a ta la j... Ami új, az is vá ltozó ... Sokszor 
kell látnunk  lélekrengések trag ikum át... N em  csoda, 
hogy ebben az egyetemes bizonytalanságban u tat 
veszt az em ber.. .” „Sose szégyelljük bevallani, hogy 
az igaz élethez kevés a hum ánum ... A karjatok  tö b b e t: 
a divinum ot, az is ten it...” „A  jókívánságok sokszor 
álm odozásnak bizonyulnak. Úgy foszlanak semmivé 
m int a gyermekek m esevilága...” „Esküvők ünnepi 
hangulatában könnyen téved az em ber naiv szenti- 
m entalizm usba s m ond konvencionális szavakat. 
Ezért jó , hogy m ost Isten szavára figyelünk.”

B átran beszél Jézus keresztjéről és éppen ezért a bűn

hatalmáról is. „Ennek a napnak  a boldogságában nem 
ünneprontás a kereszt drám áját idézni. Értetek van a 
kereszt, m ert a bűn, a tiétek vagy a másoké, tönkre 
akarja  tenni a boldogságtokat...” A hit bátorságával 
m o n d ja : „A  bűn félelmetes valóság életünkben. E rő
sebb m inden jószándékunknál és akaratunknál. Csak 
Jézus szeretete győzhet felette.”

Kom oly és éppen ezért bátorító , töm ören és míve
sen fogalm azott m ondatok özönét idézhetném az es
ketési beszédekből. M ost még két gyakran szereplő 
szóra irányítom  a figyelmet.

G yakran találkozunk a beszédekben ezzel a kis 
szóval: „több". A reménység fogalm át elvétve hasz
nálja, annál gyakrabban ezt a jelentéktelennek tűnő 
szócskát. M iért? Á ltala irányítja figyelmünket a „ke
gyelem egére” . A latta  élünk. O ltalm ában nem re
ménytelenül harcoljuk meg a hit szép harcát a házas
életben is. Ezért szól így az o ltár előtt állókhoz: „Töb
bet kell m ost m ondani ünnepi szép szavaknál. Ez a 
több  pedig, hogy szeret titeket az Isten.” „Ti m ár 
régen kim ondtátok a boldogító igen t... Esküvői igé
tek azonban többet is m ond ennél, hisz Jézus im ádsá
ga ez: Igen Atyám ! ...B oldogító igen volt ez Jézus 
ajkán, em bert boldogító igen, m ert ebben az igenben 
van m egváltásunk.” Ennek a „ több”-nek gyakori 
használata egészen Lutherig vezethető vissza. Egyik 
éneke így kezdődik: „Mélységes mélyből k iáltunk” -  
de így végződik: „Akárm ily sok a mi bűnünk, Még 
több az Ű r kegyelme.”

A m ásik szó az „öröm". „M indenkor örüljetek, ez 
nemcsak az én jókívánságom , hanem  Isten igéje is! 
Vagyis Isten m aga biztat öröm re. Keresztyének sok
szor megfeledkezünk erről, pedig az evangélium szó 
is öröm öt je len t.. .” Egyik beszédét a kánai menyegző

ről szóló történet alapján így kezdte: „Jézus nemcsak 
o tt já r t segítő szeretetével, ahol könnyeket kell töröl
ni. .. jelen van az élet napfényes oldalán is, o tt, ahol 
öröm  és boldogság tölti el a szíveket.” „Szeretete 
mellettetek van, hogy boldogságtokat megőrizze és 
majd teljességre juttassa örök országában. -  Petőfi „az 
óceán kis gyöngyének” nevezi az örömöt. De mennyi 
szorongással m ondja: „Talán mire felhozom, össze is 
töröm .” Ez igaz. Van azonban egy ennél nagyobb 
igazság. Van egy olyan öröm, amelyet nem nekünk 
kell felhoznunk a bánat-óceán mélyéből. Ez az öröm 
alászállt értünk és minket hoz fel, hogy bele ne vesz- 
szünk a szomorúságba, a reménytelenségbe. Nagy 
öröm , de kicsivé lett értünk, hogy a pokolra is alá- 
szállhasson. Jézus a neve! -  Nem véletlenül csatlako
zik éppen ehhez az igehirdetéshez Túrmezei Erzsébet 
Bonhoeffer nyomán készített verse: „Adjatok hálát 
nemcsak a boldogságért, azért is, ami rejtély és ne
héz... H álásak legyetek! Hogy egykor, ha u tatok vé
get ért, elmondhassátok boldogan: Igen, hála Isten
nek m indenért.”

M adocsai Miklós szerény ember, nem magamuto
gató. A szerénységnek azonban kísértése is van. Jó, 
hogy m ost győzött felette és ismét közzé tett az Isten 
által nála elhelyezett adom ányokból -  valamit.

Jó, hogy van olyan lelkészünk, aki irodalmi szinten 
tudja tolmácsolni az evangéliumot. És jó , hogy van 
olyan költőnk, aki egyházunk tanítását költészetében 
hitelesen képviseli.

Jó, hogy újabb közös m unkájuk most figyelmeztet: 
Jézust nemcsak gyászunkban, szomorúságunkban 
tudhatjuk m agunk mellett, hanem az élet napfényes 
oldalán is, s o tt olykor még nagyobb szükségünk van 
rá.

Benczúr László

*

(A füzet „Szeressétek egymást!” címen jelent meg a Fébé 
kiadásában. Megrendelhető 80.-Ft-os áron: FÉBÉ Bt. Pilis- 
csaba, József A. u 7. 2081.)
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Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy 
irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Dán 
9,18.
VASÁRNAP Más alapot senki sem vethet a meglé
vőn kívül, amely a Jézus Krisztus. lK or 3,11 (Jer 
30,20; M t 20,l-16a; lK o r 9,24-27; Zsolt 
119,73-80). Amilyen az alap, olyan a felépítmény, 
amilyen a fa, olyan a gyümölcse, amilyen a vetés, 
olyan az aratás. Életünk alapja és életünk minősége 
ugyanilyen ok-okozati összefüggésben áll. Akinek 
Krisztus az alapja, az számíthat minőségre. Az ala
pot Isten ingyen megépítette, ideadta, nekünk csak 
rá kell, illetve rá lehet építeni erre a meglevőre.

Hé t f ő  Nem azért szeretett meg és választott ki 
benneteket az ÚR, mintha valamennyi nép közt a 
legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagy
tok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szere
tett benneteket az UR. 5Móz 7,7-8 (Ef 1,4-5; ISám 
15,35b—16,13; 5Móz 6,10-25). Azért szeret, mert 
szeret. Nincs más magyarázat. Azért szeret, mert az 
ő lényege a szeretet. Ezt világosan tudtunkra adta 
m ár amikor megteremtett, de méginkább akkor, 
amikor Jézust, egyetlenét, keresztre küldte értünk.

K E D D  A z  ÚR lenézett a mennyből a földre, hogy 
meghallja a foglyok sóhajtását, és megszabadítsa a 
halálraítélteket. Zsolt 102,20—21 (M t 5,10; Fii 
1,27-30; 5Móz 7,6-15). Az ember börtönt csinált a 
világból. A fogvatartók a szenvedélyek, az ösztö
nök, a pénz, a hatalom, a korszellem, a szokások, a 
meg nem bocsátás, a kölcsönösség és ehhez hason
lók. Van, aki jól érzi magát ebben a rabságban, mert 
megszokta, megszerette, de van, aki kiált, mert van 
remény a megmentésre.

SZERDA Simon Péter így válaszolt: „Uram, kihez 
mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad.” Jn 6,68 
(Péld 4,13; lM óz 6,9-22; 5Móz 8,1-20) Jézus senkit

nem tart magánál erőszakkal. Az ajtó mindig nyitva 
van, amíg a földi életünk tart. Bármikor el lehet 
menni, de bárm ikor vissza is lehet érkezni. Egyszer 
azonban bezáródik az ajtó. És nem mindegy, hogy 
akkor éppen kívül, vagy belül leszünk. Aki azonban 
Jézus mellett megtapasztalta az igazságot, az rájön, 
hogy nincs más választása, m int az, hogy maradjon.

CSÜTÖRTÖK Az Isten minden teremtménye jó , és 
semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele. 
lTim  4,4 (Zsolt 104,27-28; lK o r 3,5-10; 5Móz 
9,1-6). Isten nem alkot hibásat, másodosztályút, 
selejtet. Ami rosszat látunk magunk körül, az biztos, 
hogy nem Istentől származik, hanem az embertől. 
Aki hálaadással tudja szemlélni az Isten teremtett 
világát, az az Isten minden teremtményének örülni 
tud és meglátja a fűszálban is az Isten nagyságát.

PÉNTEK Dicsérlek a gyülekezetben. Zsolt 22,23 
(Kot 1,12; M t 10,40—42; 5M óz 9,7-30). A  hit nem 
magánügy, nem a belső szférába tartozó ügy, hanem 
közügy. Az olyan hit, ami soha, senki előtt nem 
derül ki, m ár nincs is. A gyülekezet közösségét 
„megspórolni” nem lehet. A  közösségben Istent di
csérni énekléssel, imádsággal, igehallgatással, úrva
csorával nem csak egyszerű szokás, hanem hitvallás
sá is válik, ha van folytatása a hétköznapi életben.

SZOMBAT Szeressétek az igazságot és a békességet! 
Zak 8,9 (ÍJn  3,18; Lk 17,7-10; 5M óz 10,10-20) 
Ahol nincs igazságosság, ott nincs béke. A békessé
get mindig az igazságtalanság dúlja fel a legjobban. 
Ezért mindig először az igazságra, az igazságosságra 
kell törekedni. H a nem lehet eldönteni, hogy kinek 
van igaza, a békesség eléréséhez még mindig van egy 
aduja a Krisztus-követő em bernek: a szeretet. Igaz 
a „Házi áldás” : Hol hit, o tt szeretet, hol szeretet, o tt 
béke...

Mekis Ádám

Mégis...
Zsoltár 78,17

Sokszor egy-egy szó olyan sokat 
tud mondani bibliaolvasás köz
ben. Személyesen nekem szól, ér
zem. Nemcsak nekem szól, de szí
ven üt ebben az igeversben az a 
szó: „mégis”.

A zsoltár előző versei Isten jótet
teit sorolja, amit Izrael hálátlanul 
elfelejtett: a tengert kettéválasztot
ta, a pusztában kenyeret, húst 
adott. Mikor nem volt víz -  vizet 
fakasztott a sziklából. Sok min
dent tapasztaltak. Isten vezette, 
óvta őket, megmutatta a szívét ne
kik : lám ennyire szeretlek bennete
ket. És mégis folyvást vétkeztek. 
Elfogadták a segítséget, a csodát, 
a szabadítást, és mégis...

Ugye érzed, hogy itt rólunk is 
szó van?! Rólam és rólad. Nem 
tudnád életed eseményeit úgy cso
portosítani, hogy ugyanez jönne 
ki: „mégis”... Isten számtalanszor

megsajnált, megszánt. Az utolsó 
percben elhárított valamit; a be
tegség jobbra fordult, a csapás el
hárult. Talán a halálos ágyról ho
zott vissza, talán szülőt, hitvest, 
gyermeket adott vissza, akiről már 
lemondtam. Talán egy bűn miatt 
nem sújtott le rám, és én mégis...

Mégis! M it is jelent ez? Azt je
lenti, hogy elfogadtam a jó t (talán 
még meg se köszöntem!), de szí
vem maradt a régi: a makacs, a 
hűtlen, a bizalmatlan. A legkisebb 
bajnál újra kétségbeestem. Megint 
nem imádkoztam, hanem embe
rektől vártam a megoldást. -  H a 
kevés volt a pénz, ha nem ment le 
mindjárt a magas láz, ha fiamat 
nem vették fel az egyetemre, ha egy 
kicsit várni kellett volna Istenre - ,  
máris jö tt a zúgolódás. Életünk 
visszatérő-mozzanata ez.

„Mégis” - ,  olyan vádoló tud lenni

ez a szó. Emberi szinten is. Talán 
édesanyád sírja mellett fut á t rajtad: 
milyen jó  volt hozzám, és mikor 
megöregedett -  rá se néztem. Várt 
egy telefont, egy látogatást, egy ked
ves mondatot - ,  és én mégis hallgat
tam. H a néha nála voltam is, siet
tem, „nem értem rá” végighallgatni.

Vagy talán elhunyt hitvesed felé 
érzed: milyen jó  volt hozzám, hű
ségesen várt haza. Olyan szép ter
vei voltak családi életünkről, és 
én ... csak a saját panaszaimmal 
terheltem nap-nap után, alig volt 
hozzá egy jó  szavam ...

R ohan az élet. És tudjuk, nem 
soká el kell szakadni egymástól. 
Addig kellene szeretni egymást, 
amíg együtt vagyunk. És mégis 
m aradok hallgatag, zárkózott.

De ne folytassuk. Egy segíthet! 
H a mindezt őszintén megváltjuk 
Jézusnak. Ő tudja, hogy ilyenek 
vagyunk. De nem taszít el. Amíg 
élsz, addig o tt a felkínált lehetőség 
az újrakezdésre.

Gáncs Aladár

Egy lelkészi jubileum gyülekezeti ünnepsége
HOMOKBÖDÖGÉN családias 

hangulatú gyülekezeti istentiszteletre 
hívogatott a harangszó. Görög Zoltán 
lelkészt 20 évvel ezelőtt választotta lel
készéül a bakonyaljai kétfiliás ősi gyü
lekezet. Az igehirdetési szolgálatot e 
sorok írója végezte, míg a kétévtizedes 
szolgálatban munkálkodó lelkész oltá- 
ri záró imádságában így foglalta össze 
háláját: „Magasztalom az Urat egész 
szívemmel. Elsorolom minden csodatet
tedet" (Zsolt 9,2). Gabnai Sándor fel
ügyelő megköszönte azt a pásztori ma
gatartást, amely örülni tudott az öm
lőkkel, d*e sírt a sírókkal, kicsinyeket 
tanítani és nagyokat példával vezetni. 
Urát követve igyekezett. Ajándékukat 
Németh János gondnokkal adták át; 
elérzékenyülve mondott köszönetét 
Csatári Lajos nagygyimótai gondnok 
is, Kánai Viktor és Molnár Béla presbi
terekkel és köszönetül nyújtották át 
adományukat. Gondnokasszonyaik vi
rágcsokorral köszönték meg a főorvos
asszony feleségnek és tanárnő jelölt 
leányuknak, hogy a lelkészi szolgálat
ban mindig készséggel segítették. A ta- 
polcafői lelkes gyülekezet hóval borí
tott utazásra nem vállalkozott, hanem 
a legközelebbi istentiszteletükön ké
szülnek megemlékezni a 20 éves szolgá
latról.

A köszöntők sorában a gecsei gyüle
kezet küldöttei: Ágoston Ferenc fel
ügyelő és Kiss Lenke gondnoknő is ál
dást kértek a jubiláló lelkészre, aki 5 
éve helyettesként végzi szolgálatát kö
zöttük, s mindezért: Istenünkké legyen 
a dicséret, dicsőség mindörökké! -  
A lelkész-testvérek köszöntését e sorok 
írója ezzel a hitvallással adta átj Elég 
neked az Úr kegyelme, mert az O ereje 
a te erőtlenséged által ér célhoz.

Búcsúzáskor a templomajtóban so
kan ölelték át lelkipásztorukat ifjak és 
idősek, ezzel fejezték ki köszöntésüket 
eddigi szolgálataiért és ezzel erősítet

ték, áldást kérve a közöttük tovább 
végzendő munkára. Ez ünnepi alka
lommal ifj. Gabnai Sándor teológus vé
gezte az orgonista szolgálatát, ezzel fe
jezve ki háláját.

Tóth Sándor

TEOLÓGIAI AKADÉMIÁNK ÉS 
EVANGÉLIKUS MÚZEUMUNK 

közös vállalkozásaként dr. Fabiny Tibor 
professzor vezetésével Művelődéstörté
neti Kutatócsoport létesült hét teológiai 
hallgató önkéntes részvételével. Kérjük 
az esperesek, és a gyűjteményi előadók 
segítségét, hogy támogatásukkal lehető
vé váljon a múltunk során kimagasló 
szerepet vitt evangélikus ősök síremlé
keinek (és egyben emléktábláinak, szob-

Az ICHTHÜSZ
éves rendjének megfelelően 1994. 
február 25-én délután 5 óra és feb
ruár 27. délután 2 óra között (böjt 
második hétvégéjén) tartja rendes 
Közgyűlését a M átraházi Refor
m átus Lelkészüdülőben. Alapsza
bályunk értelmében a Közgyűlést 
a munkaközösség tisztségviselői 
valamint a 16 évnél idősebb megje
lent cserkészek alkotják.

N apirenden a következők szere
pelnek :

tisztújítás, az 1993-as progra
m ok értékelése és az 1994-es prog
ram ok m eghatározása, m unkakö
zösségünk és a Szövetség kapcso
lata, munkaközösségünk és a csa
patok kapcsolata, munkaközössé
günk és az egyházak kapcsolata.

rainak, intézményeinek, utcáinak vagy 
tereinek) felmérése és pontos regisztrá
lása. Egyik sürgető célunk egy olyan 
kiadvány szerkesztése („Hol sírjaik 
domborulnak”), amelyben -  néhány so
ros lexikális életrajzi adat és arckép 
mellett -  a még fellelhető sírjuk fényké
pét és'sírfeliratát is feltüntetjük a temető 
és parcellaszám megadásával. E célból 
rövidesen a következő munkatársak je
lentkezését jelezzük: Hamza Kinga 
(Hajdú-Szabolcs és Vas m.), Hegyi 
Emőke (Bács-Kiskun és Veszprém m.), 
Kendek Péter (Pest és Győr-Sopron m.), 
Krska Mária (Kelet-Békés és Borsod- 
Heves), Marosy Attila (Buda és Fejér- 
Komárom m.), Szabados Regina (Tol- 
na-Baranya és Somogy-Zala), Tóth 
Szilvia (Nyugat-Békés és Nógrád m.). 
Amennyiben esetleg egy napba nem fér
ne bele tartózkodásuk, kérjük számukra 
szerény szállásról gondoskodni.

Munkaközösség
A közgyűlés formális teendőin 

túl e hétvége bizonyára jó  alkalm at 
kínál testvéri találkozóra, lelki
szellemi feltöltekezésre, a téli ter
mészettel való találkozásra, kirán
dulásra, sportolásra is.

Ennek értelmében minden ér
deklődő testvérünket nagy szere
tettel hívjuk és várjuk.

Jelentkezni február 16-ig az 
Ökumenikus Tanács irodájában 
(1026 Budapest, Bimbó ú t 127. 
Tel.: 1-176-4847) lehet az 1000 Ft- 
os részvételi díj egyidejű postázá
sával.

A személyes találkozásig testvéri 
szeretettel kívánunk jó  m unkát!

Vikár Béla Dr. Bóna Zoltán
ügyvezető elnök főtitkár

A MEGLELHETŐ KINCS
Mt 13,44-46

Köves, megmunkálásra nem is 
igen alkalmas föld is lehet értékes, 
ha került m ár bele kincs. A nnak 
pedig, aki erre rátalál, vagy saját 
életével kapcsolatban ráeszmél, 
annak nagy az öröme. Nem is fon
tos számára igazán, hogy az mi 
m ódon kerülhetett oda. Nem  is 
biztos, hogy vágyik m agyaráza
tokra. Az sem lényeges, hogy előt
te hányán és kik örvendezhettek 
neki. Az átlagem ber cselekvése 
ilyenkor a rejtekbe való visszahe
lyezés. M ert hozhat bajt is a kincs? 
Bizonyára voltak olyanok, akik 
megütötték a bokájukat, m ert m á
sok, akik  tudom ást szereztek a 
kincs megtalálásáról, ettől még na
gyobb izgalomba jö ttek , s talán a 
bűnözésig is eljutottak. Az em ber
nek a rejtek biztonságában kell a 
kincset valahogy sajátjává tennie. 
S am int ennek tényleg a mennyek 
országához van köze, akkor o tt 
nagy az öröm. M ár abban is, 
ahogy összeszedi m agát, összesze
di mindenét, ahogy értékesíti azt, 
aminek valós haszna van életében. 
M indenki életében van ilyesmi. 
Hol több a tálentum , hol kevesebb 
abból, ami valóban értéket képvi
sel. A kár még anyagiakra is gon
dolhatunk. Cakhogy az öröm nek 
is jelen kell lennie. Sok, szektába 
csalogatott fiatalt, vagy idősebbet 
megkérdezhetnénk, örül-e még 
mindig annak, hogy tú ladattak  ve
le vagyonún, nevén. Van-e öröm  
még szívében?

Aki azokra a  kincsekre lel rá, 
amelyek valóban az Isten országát 
jelentik az életében, arra  jellemző 
az örvendezés, a józan  örvendezés, 
az a fajta,,am ely tudja, m it csinál 
eközben. így adja el m indenét a 
példázat embere is. M indenét, 
mert csupán ez elég. Pontosan 
csakis annyi elegendő a kincsek 
sajáttá tételéhez, amennyi csak 
van. Nem  valamennyire van szük
ség, hanem mindenre. Hiszen ko
moly áron kell hozzájutni a kin
csekhez. Ingyen kegyelmet hirdető 
egyházunkban még inkább óva
kodnunk kell a tévedéstől. A ke
gyelem kincsei ingyenesek, de ami 
hozzá tartozik, a föld, az út, a ta 
nítványt út, azért kom oly á ra t kell 
fizetni. Mégis o tt van a minden 
m értéket felülmúló öröm . Azért, 
m ert m ost m ár fellelhető az Isten

országa, azért, hogy beköszöntött 
m ár életünkbe, sajáttá lehet az ár 
befizetése után, m int Boáznak Rut 
szántóföldje, s vele a beteljesülés. 
Boáz meg tudta fizetni Naom inak 
a R úthoz tartozó szántóföld árát, 
volt m it adnia érte. S akinek m ár 
van, annak lehet többje? Valósnak 
vehetjük azt a helyzetet, hogy aki 
nemcsak ennek a földi világnak, de 
a mennyei birodalom nak is a pol
gáraként él, az vágyódik a teljes
ségre, a tökéletesedésre, aki m ár 
m agáénak m ondhat valamit is a 
mennyek országának kincseiből, 
az hajlandó és képes is tovább ku
tatni, keresni. Ami m ások elé is 
tárul, ő abban is meglátja az érté
ket. Az ő szeme m ár nem vak. 
Nem vakitja el föld mélysége, szív
ben emelt gonoszság fala, üres csil
logás. M int a nagyértékű gyöngyre 
lelő kereskedőnek, neki is el kell 
adnia mindenét örömmel. Akinek 
kevés van, az könnyebben adja el 
mindenét, s akinek m ár több van, 
az meglehet, nehezebben válik meg 
értékeitől, esetleg olyan nehezen 
m int a  Jézus közelébe kerülő gaz
dag ifjú.

Pétert inkább saját bűnössége 
ta rto tta  volna távol Jézustól, de 
Jézus tud, és akar is ezen változtat
ni. A gazdag ifjú helyzete ezzel 
szemben megpecsételődve látszik. 
Pedig neki is tudnia kellene eladnia 
m indenét, hogy így a Jézust köve
tők közé kerülhessen, s aztán el
nyerhesse ingyen azt, am it ő, de 
Péter sem tud  m agától megszerez
ni : a bűnbocsánatot, élete megiga- 
zí fását.

A  m egkeseredett lelkű emberek, 
Jób  szerint a halált , jo b b a n  kere
sik, m int a rejtett kincset.” Úgy 
tűnhet, egyes élethelyzetekben 
megoldás az is, ha tenyerünkbe te
m etkezünk, arcunkat így Isten elől 
is elrejtjük, m indaz elől, am it Ő 
adni akar. De ne ezt tegyük, m ert 
„Ő tárja  fel a mélyen elrejtett titko
k a t; tudja mi van a sötétségben és 
nála lakik a világosság.”

Decmann Tibor

IMÁDKOZZUNK!
Jézus, rád tekintek, S múló földi kincset 
Nem keresek én. Hírnevet,_ nagyságot, 
Slkért ifí nem várók, ’Csák te légy 
enyém. Utamon, ha fájdalom És kereszt 
vár, hordom hittel: Tőled nem szakít el. 
Ámen. (357. ének 3. vers)

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. Január 30.
I. Bécsikapu tér de. 9 (úrv.) Balicza Iván; 

de. 10. német Gémes Pál, de. 11. (úrv.) Sze- 
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László. Újpest, IV. Leibstück Mária u. 
36-38. de. 10. Blázy Lajos. V. Deák tér 4. de. 
9. (úrv.) Gerőfi Gyuláné de. 11. (úrv.) dr. 
Hafenscher Károly du. 6. Geröll Gyuláné. 
VD. Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szir
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út 24. de. fél 11. Kertész Géza. VIII. Kará
csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza. VIII. 
Rákóczi út 57/b. de. 9. szlovák Cselovszky 
Ferenc. VIII. Vajda Péter u. 33. de. fél 10. 
Józsa Márton. IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 
11. dr. Rédey Pál. Kőbánya, X. Kápolna u. 
14. de. fél 11. Józsa Márton. X. Kerepesi út 
69. de. 8. dr. Szabó Lajos. Kelenföld, XI. 
Bocskai út 10. de. 8. Missura Tibor de. II. 
(úrv.) Csepregi András du. 6. Missura Tibor. 
XI. Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Csepregi 
András. Budabegyvidék, XII. Tartsay V. u. 
11. de. 9. (úrv.) dr. Széchey Béla, de. 11. 
(úrv.) dr. Reuss András, du. fél 7. dr. Szé
chey Béla. XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 10. 
ifj. Kendeh György. XIII. Frangepán u. 43. 
de. 8. ifj. Kendeh György. XIV. Lőcsei út 32. 
de. 11. (úrv.) dr. Szabó Lajos. XTV. Gyarmat 
u. 14. de. fél 10. dr. Szabó Lajos. Pestújhely, 
XV. Templom tér de. 10. Bízik László. Újpa
lota, XV. Hártyán köz du. 5. ökumenikus. 
Rákospalota, Kistemplom, XV. Juhos u. 28. 
de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály, XVI. 
Hősök tere de. 10. dr. Kamer Ágoston. Cin- 
kota, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. Szalay 
Tamás. Mátyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 
9. Szalay Tamás. Rákoshegy, XVII. Tessedik 
S. tér de. 9. Kosa László. Rákoscsaba, XVII. 
Péceli út 146. de. 9. Kustra Csaba. Rákoske
resztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 11. Kosa 
László. Rákosliget, XVII. Gózon Gy. u. de. 
11. Kustra Csaba. Pestszentlőrinc, XVIII. 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán. Pest- 
szentimre, XVIII. Rákóczi út 83. (ref. temp
lom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán. 
Kispest, XIX. Templom tér 1. de. 10. Széli 
Bulcsú. XIX. Kispest, Hungária út 37. de. 8. 
Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX. Ady E. 
u. 89. de. 10. Győri János Sámuel. Csepel, 
XXI. Deák tér de. fél 11. Mezősi György. 
Budafok, XXp. Játék u. 16. de. 11. Rőzse 
István

HETVENED VASÁRNAPJÁN az 
oltárterítő színe: zöld. Az istentisztelet 
oltár előtti igéje: lKor 3,1-8; az igehir
detés alapigéje: Mt 13,44-46.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 17.30-17.45. 49 m-es rövidhul
lám, 5885 kHz január 29. szombat: Ki 
vagyok én? -  rádiós hittan.

január 30. vasárnap: Öröm bennünk 
-  Börönte Márta.

Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

EMENYEK
Deák téri orgonazenés áhítat 
1994. január 30-án, vasárnap 

18 órakor
MISKOLCZI KATALIN 

orgonái.
Műsorán Mozart-, Dupre- és 

Elgar-müvek szerepelnek.

BUDAPEST-PESTERZSÉBET 
A gyülekezet lelkészi hivatalának és 

egyben a ZÁKEUS MÉDIA CENT
RUMNAK telefonszáma megválto
zott. Az új szám: 283-0148.

A Magyar Bőrtönpasztorációs Társa
ság imaszándéka január 30-án: Imád
kozzunk azokért -  elmélkedjünk azok
ról -  akik minden jó törekvés ellenére 
is értéktelennek, ezért elvetendőnek 
tartják az életet, hogy ne ez legyen vég
ső tapasztalatunk a világban.

A Magyar Vöröskereszt 1994január
jától ismét megszervezte az önkéntes 
segítők „Házi gondozás-betegápolás” 
című képzését. Az oktatási program
hoz csatlakozott a Magyar Televízió is

és január 8-tól 11 alkalommal szombati 
napokon az 1. csatornán 13.55-kor a 
képzés tematikájához kapcsolódó fil
meket vetítenek. Ezek az ismeretek kü
lönösen hasznosak lehetnek fiatalok 
számára.

Az Evangélikus Külmissziói Egyesü
let január 31-én (hétfőn) délután 17 óra 
30-kor a Kelenföldi Gyülekezet tanács
termében (Bp. XI., Bocskai út 10.) Ke- 
veházi László az Egyesület lelkész elnö
ke tart beszámolót a Berlini missziói 
konferenciáról. Az együttlét Brebovsz- 
ky Gyula lelkész áhítatával fejeződik 
be. Minden érdeklődőt szeretettel hív 
az Egyesület vezetősége az összejöve
telre.

HALÁLOZÁS
özv. Molnár Gyuláné sz. Gordon 

Mária elhunyt. 1902-ben az Ózdon fel
épült új evangélikus templomban első
ként keresztelte meg Turóczy Pál espe
res. Ózdon, Putnokon, majd ismét Óz
don élte le 91 évét. 1993. december 7-én 
Putnokon, félje mellé temették. Tóth 
Melinda lelkész, Jn 17,24 alapján pré
dikált. Putnokon a templomban meg-

PÁLYÁZATOK -  FELVÉTELEK

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium pályázatot hirdet az 
alábbi tanári állásokra:
1 fő földrajz-német szak, aki vállalná a földrajzot német nyelven tanítani,
2 fő angol-magyar szak,
1 fő matematika-fizika szak,
1 fő testnevelés-bármely szak.
Feltétel: egyetemi végzettség.
A pályázat benyújtásának határideje folyamatos, de legkésőbb 1994. május 
31-ig kérjük a jelentkezést.
Az állások 1994. augusztus 16-án foglalhatók el.

*
A Budapesti Evangélikus Gimnázium (Fasor) felvételt hirdet a 8 osztályos 

gimnázium I. osztályába az 1994-95-ös tanévre, a jelenleg IV. osztályos 
általános iskolások részére. Jeletkezési lapot a gimnázium portáján, bármi
lyen időpontban lehet kapni. A lapok beadási határideje január 31. A felvé
teli várható időpontja február második felére esik.

*
A Nagy tárcsái Evangélikus Óvoda pályázatot hirdet a vezető óvónői állás 

betöltésére. Cím: 2142 Nagytarcsa, Sztehlo u. 1. Tel.: 28-370 684.
*

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium felvételt hirdet nyolcosztályos tago
zatára az 1994/95-ös tanévre jelenleg 4. osztályos budapesti és a főváros 
közvetlen közelében lakó evangélikus tanulók számára. Intemátusi elhelye
zést várhatóan tudunk biztosítani.

Jelentkezési lapok a budapesti és Pest megyei evangélikus lelkészi hivata
lokban és a gimnáziumban szerezhetők be.

A jelentkezés határideje 1994. február 18. A jelentkezési lapokat kéijük a 
gimnázium címére küldeni: 1052 Budapest, Sütő utca 1.

tartott gyászistentiszteleten köszönték 
meg egész életét.

Radnai János, lapunk hűséges olva
sója 80 éves korában Dubicsányban 
elhunyt. Temetésén Tóth Melinda hir
dette a feltámadás igéjét Jn 10,11-18 
alapján és Pásztor Dániel református 
lelkész is búcsúztatta. Evangélikus és 
református testvérek közösen kísérték 
a falu tiszteletben állott hívét utolsó 
útjára 1993. december 8-án.

özv. Erős Lászlóné sz. Mendel Julian
na, a vasegerszegi gyülekezet tagja, és 
lapunk hűséges olvasója karácsony 
Szentestéjén 72 éves korában hazatért 
Teremtő Urához. December 30-án nagy 
részvét mellett kísérte utolsó földi útjára 
a család és. a gyülekezet. Koporsója mel
lett Menyes Gyula lelkész hirdette a feltá
madás evangéliumát.

özv. Horváth Pálné, a kötcsei evan
gélikus gyülekezet kántora, 44 évi szol
gálat után 78. életévében, 1994. január 
6-án elhunyt.

Apróhirdetés

Észak-dunántúli városi lelkész (48 éves, 167 cm 
magas) megismerkedne olyan hölggyel, aki szívesen 
lenne lelkész-feleség. Válaszokat „Orgona” jeligére 
kérjük a Szerkesztőség címére.

Evangélikus
Élet

A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY
Szerkesztőség és kiadóhivatal
Postafiók 500. BUDAPEST 1447.
Telefon: 138-2360
Árusítja a Kiadóhivatal és a
Magyar Posta

Index: 25 211 ISSN 0133-1302
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Fényszedő Központ Kft.
(940027/20) •
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
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HATVANAD VASÁRNAP
Tedd meg, am i tőled telik!, És kérjed azt, amire

gyönge vagy.

Augustinus

ÁRA: 25 Ft

A TARTALOMBÓL

SZÓRVÁNYÚT, 4 0  ÉVE

KITÜNTETÉSEK

ELÉRJEK HOZZÁD!

Bizonyságtétel az ökumenéről

Az Ökumenikus Imahét megnyitó istentiszteletén szolgáló 
vezetők

Üdvözlet Floridából -  és Floridába
Pál apostol R óm aiakhoz írt le

velének 8. fejezete igéi: „A terem
tett világ sóvárogva várja az Isten 
fia inak megjelenését. H a Isten ve
lünk, k i  lehet ellenünk? A k i tulaj
don Fiát nem kímélte, hanem mind
nyájunkért odaadta, hogyne aján

dékozna nekünk vele együtt min
dent? M eg vagyok győződve, hogy 
sem halál, sem élet... sem jelenva
lók, sem eljövendők... nem választ
hatnak el m inket az Isten szereteté- 
től, amely megjelent Jézus Krisztus
ban, a m i Urunkban.”

Az alábbi levélrészletet K unos 
Jenő volt kínai m isszionárius 
A m erikában élő nyugdíjas evangé
likus lelkész karácsony-újévi kö r
leveléből közöljük:

„Szívből kívánunk Istentől áldott 
boldog és békességes új esztendőt, 
jó  testi-, lelki-, szellemi erőt és 
egészséget. Isten, eme már mulan- 
dófélben levő évben (1993) nagyon 
jó  volt öt gyerm ekünkhöz és csalá
dunk minden tagjához. 8 fiú -  és egy 
leányunokánk és ké t fiúdédunokánk  
van. (H armadik dédunokát Rose ‘ 
első unokáját karácsonyra várjuk). 
M ind az öt gyerm ekünk és három  
unokánk a nagy munkanélküliség 
ellenére, (állásaikban) munkában 
lehettek. M ósik öt unoka egyete
men, vagy főiskolán tanul. Egy uno
ka  még gimnazista, ő az elmúlt tan
évben Dániában volt cserediák, míg 
Árpád fiunknál finn  cserediák ta
nult. Dédunokáink közü l még csak 
az egyik kezdett iskolába járni. 
Amerika-szerte szétszórt családunk 
tagjai közül 2 a Csendes-óceán 
partján, 7 az Atlanti-óceán közelé
ben, míg 13 az ország középső álla
maiban (Ohio, Indiana, Arkansas) 
laknak. Több ezer mérföld távolság 
ellenére az elmúlt év folyam án leg
alább egyszer mindenkivel találkoz
tunk.

Hála az Úrnak, hogy adott erőt 
kínai szolgálatunk élményeit angol 
nyelven megírni. A  könyv címe: 
„Hogy hirdessem nagyságos dol
gaidat.” A kézirathoz dr. Marschall 
Robert, az Am erikai Evangélikus 
Egyház nyugalmazott püspöke irt 
előszót."

K unos Jenő 80 éves. G yőrben 
született 1914 február 16-án. M int 
M agyar Evangélikus Egyházunk 
misszionáriusa, K ínában szolgált
1939-1947 között. A m ásodik vi
lágháborút követő és a m issziókat 
megszüntető események m iatt az 
Egyesült Á llam okba m ent, ahol 
finn és angol nyelvű gyülekezetek
ben végzett lelkészi szolgálatot
1992-ig. Egyre súlyosbodó beteg
sége m iatt m ost kórházban van 
(veseműtét).

K ívánjuk a M agyar Evangéli
kus Egyház, a M agyar Evangéli
kus Külmissziói Egyesület és a hí
vek nevében, hogy Isten áldja meg 
gyógyulással, új erővel. 80. szüle
tésnapján Isten áldást, kívánva, 
szeretettel köszöntjük feleségével 
és családjaival együtt a Biblia Igé
jével :

KEDVES OLVASÓINK!
Egy évvel ezelőtt fordultunk utoljára Önökhöz, megértésüket kérve, hogy 

a növekvő költségek miatt lapunk előfizetési diját emelnünk kell. Sajnos, ez 
év elején is jelentősen emelkedtek az előállítási árak és a postai díjak is. Ez 
a tény arra kényszerít bennünket, hogy az előfizetési díjakat hozzáigazítsuk 
valamennyire ezekhez a kiadásokhoz. így sem tudjuk a kiadásokat teljes 
mértékben fedezni, de szeretnénk elkerülni a nagyobb ráfizetést. Az előfizeté
si dijakat 1994. február 1-től a következőképpen állapítottuk meg: egész évre 
1360 -F t; félévre 680,-F t; negyedévre 340,-Ft. Egyes szám ára 25,-Ft, a 
kettős számok ára 32,-Ft. Tudatában vagyunk annak, hogy az áremelés 
nehézséget okozhat kisebb jövedelmű előfizetőinknek, de könnyítésként azt 
kérjük, hogy fizessék félévi vagy akár negyedévi részletekben az előfizetési 
díjat. Negyedévenként amúgy is egy-egy lapszámunkhoz csekkbefizetési la
pot mellékelünk. Kérjük továbbra is olvasóink szeretetét és megértését.

SZERKESZTŐSÉG

Közeledni egymáshoz
Ezzel a címmel 

az első oldalán 
megjelent egy új 
ökum enikus heti
lap az Ö kum eni
kus Im ahét meg
nyitó , alkalm aira.
Á LD Á S címmel 
került a gyülekeze
tek elé. K atolikus, 
reform átus és 
evangélikus össze
fogásból született, az im ahét prog
ram ját és -  am ennyire előre meg 
lehetett szerezni -  az ország na
gyobb városainak istentiszteleti 
beosztását is közölte.

A lapot tulajdonképpen a Pro 
Cultura et Patria Alapítvány ku ra
tórium a ad ta  ki. A kuratórium  
tagjai a lko tták  a szerkesztő b izo tt
ságot: H arm ati Béla, M ayer M i
hály és Kocsis Elemér püspökök, 
Goják János katolikus részről, ifi. 
Fekete Károly reform átus részről 
és Tóth-Szöllös M ihály  evangéli
kus részről, valam int Samu A ttila  
és Veress Lajos, akik a laptervezést 
végezték. •

A lap élén Konrad Raiser, az 
EVT fő titkára  és Seregély István 
egri érsek, a M agyar K atolikus 
Püspöki K ar elnöke üdvözli a 
megjelenést. Vezércikket H arm ati 
Béla püspök, az ökum enikus T a
nács elnöke irt, ism ertetést olvas
hatunk  az egység szervezeteiről, 
az EVT-ről, a va tikáni Egység 
T itkárságró l és a M agyarországi 
Egyházak Ö kum enikus T anácsá
ról. Az ökum ené ko rább i kezde
m ényezéseiről a P annonhalm a és 
D ebrecen közötti sz ivárv án y o d 
ról, E urópa néhány országának 
ökum enikus m ozgalm airól is ol
vashatunk . B em utatkoznak az 
egyházak, rip o rto k a t ta lá lhatunk  
M ayer M ihály  pécsi püspökkel, 
Elzer Ferenc óbudai kanonokkal 
és Gadó Pállal, a piliscsabai Fé- 
bé szociális o tth o n  m unkájáról. 
A lap közepén színes poszter ta 
lálható , M unkácsy M ihály G o l
gota cím ű híres festm ényének 
reprodukciója.

A l ó  oldalon megjelent lap p ró 
baszám, ami azt jelentette, hogy az

A z évenként visszatérő Egyetemes Imahét idén is széles körben adott 
alkalmat a találkozásra. Különböző felekezetek keresték fe l  egymást és 
általános volt az a rend, hogy egy-egy szószéken nem a saját gyülekezeti 
lelkész, hanem vendég igehirdető szolgált. Am i régen elképzelhetetlen volt, 
most sok helyen valósult meg: papjaikkal együtt keresték fe l  a másik 
gyülekezetei és hallgatták együtt az igét, együtt imádkoztak.

Mondogatják manapság, hogy „elcsendesedett" az ökumené. Nincsenek 
nagy, látványos eredményei, mintha csak egy helyben topognánk. Olykor 
előfordulnak olyan jelenségek, mintha hiányozna az egyetértés. A rend
szerváltást követő szabad légkör szélesebb körű tevékenységre biztatja a 
különböző felekezeteket és eközben tanulgatjuk a másság elismerését, 
elfogadását és az együttmunkálkodást. De mindennél fontosabb számunkra 
Jézus akarata, melyet főpapi imádságában vitt A tyja színe elé: „hogy 
mindnyájan egyek legyenek". Ezért az ökumené ügyében végzett minden 
szolgálat, minden együtt mondott imádság újabb eredmény és nem megtor
panás. Ezért jártunk örömmel január harmadik hetében fa lun és városon 
templomról templomra igét hallgatni, imádkozni.

Az ökum enikus im ahét országos 
megnyitó istentiszteletét ez évben a 
Budapest Kálvin téri reform átus 
tem plom ban tarto tták . Itt általá
ban a felekezetek vezetői szoktak 
szolgálni és ez m ost is így történt. 
Az apostoli köszöntést a templom 
lelkésze, Molnár M iklós m ondotta

im ahét résztvevőinek ingyen osz
togatták . A  későbbiekben tervezi 
az alapítvány, hogy anyagi gyara
podás esetén hetilapként megjele
nik m ajd, hogy az egyházak megis
merését, az inform áció áram lást 
segítse.

el, m ajd Révész Árpád  baptista 
egyházelnök olvasott igét és im ád
kozott. A gyülekezet közös hitval
lását dr. Hecker Frigyes m etodista 
szuperintendens vezette.

Dr. Paskai László bíboros prí
más, esztergomi érsek szentbeszé
de vezette be az imahét témáját. 
U talt a lapunkban is megjelent 
program ban megírtakra. Ennek a 
hétnek a célja, hogy bűnbánatra, 
megtérésre és im ádságra hívjon. 
Azok gyűltünk itt össze, akik Jézus 
Krisztus feltám adásáról és a 
Szenthárom ságról teszünk tanúsá
got, hűségesen akaijuk  követni 
egyházunk tanítását. Ezért nézünk 
m ost az alapra, Jézus Krisztusra. 
Az egység m unkálásának jele az 
imaközösség, az imádság pedig a 
lélek Istenhez fordulása. Isten szól 
és szavát meg kell hallanunk. M á
riáról tudjuk, hogy Jézus szavait 
megőrizte és szívében forgatta, el

gondolkodott rajtuk. A  keresztyén 
imádság egyik form ája ez a medi
táció, elmélkedés, Jézus szavának 
belső megfontolása. Nemcsak 
egyéni életünk gazdagodik eköz
ben, hanem a közösség m unkáiéi 
is leszünk. így leszünk az egység 
m unkálásában jó  eszközök U runk 
kezében.

Dr. Hegedűs Lóránt reform átus 
püspök igehirdetését Jn  11, 51/b- 
52 versei alapján tarto tta . Az ige 
Jézus kereszthaláláról szól. Jézus 
engesztelő halála -  meg fog halni 
a népért -  az ökumenikus törekvés 
alapja. Sokan vélik, hogy Jézus ha
lála a csoda, az, hogy Isten Fia 
meghalt. Isteni természete szerint a 
csoda a feltámadása. Egy az egé
szért! Jézus egyedül többet ér az 
egész emberiségnél. Átveszi a kár
hozatunkat is, kiegyensúlyoz. Ke
reszthalálának vonzó ereje: azért 
hal meg, hogy összegyűjtse az el- 
széledt juhokat. Az egység alapja a

de el kell jutnunk odáig, hogy min
den ember Krisztusban lesz!

Az istentisztelet zárókönyörgé
sét dr. Harmati Béla püspök vezet
te. Valóban vezette, m ert az imád
ság ősi formáját választotta, ami
kor is szakaszonként megszólalt a 
gyülekezet szava is: „Urunk, hall
gasd meg imádságunkat". Bencze 
M árton  unitárius püspökhelyettes
sel együtt imádkoztuk Urunk 
imádságát, a M iatyánkot, majd 
három  ortodox egyházi vezető osz
to tt áldást. Simeon bolgár ortodox

kereszt, melyen meghalt és csak így 
lesz egység és van ökumené. Áz 
ökumenikus vonzóerő m a ez: fel
tekinteni Jézusra. Jézus halálos 
szeretete gyűjti egybe Isten szét
szórt gyermekeit. Nagy dolog az, 
hogy „közel vagyunk” egymáshoz,

metropolita, dr. Danilo Krsztity 
szerb ortodox püspök és dr. Berki 
Feriz m agyar ortodox esperes- 
adm inisztrátor, mindegyik a maga 
nyelvén és szertartása szerint adta 
az áldást a gyülekezetre.

A  gyülekezet éneke is gyönyör
ködtetett. Egyre több közös éneket 
fedezünk fel és tudunk együtt éne
kelni. Segített az elmélyülésben a 
Budapesti Összevont Református 
Énekkar több száma, melyet Ta
karó M ihály és Hídvégi Csongor 
vezényelt. Az orgonánál M áté Já
nos orgonaművész szolgált.

A megnyitó istentisztelettel egy- 
időben még a fővárosnak legalább 
30 templomában tarto ttak  imaheti 
alkalmat, szinte ugyanabban az 
órában. Hisszük, hogy az együtt 
m ondott imádság kedves volt Isten 
előtt, és bizonyságtétel lehetett az 
ökumenéről.

Tóth-Szöllős Mihály

A HIT MÉRTÉKE SZERINT

A dohányzás szenvedély vagy csak rossz szokás?
G yerm ekorvos vagyok, 28 éve 

ugyanabban a körzetben dolgo
zom. M ódom  volt, m int sok más 
körzetben dolgozó kollégám nak, 
m egtapasztalni, hogy a dohány
zásra való rászokással a dohány
zás szenvedéllyé válik. Mivel bizo
nyítható ez az állítás? N éhány jel
lemző viselkedésformával.

1. A  dohányosokra nem  hatnak 
a  leszoktatásra buzdító  észérvek.

2. Á ltalában nincsenek tekintet
tel a szenvedő környezetre (gyer
mek, beteg házastárs, szülő, test
vér, m unkatárs).

3. Az anyák várandós állapot
ban is dohányoznak.

4. A keresztyén dohányosok 
nem  veszik figyelembe a 
Szentírásból olvasható utasí
tásokat:
-  N e ö lj!
-  Szeresd az U ra t, a te Istene
det teljes szívedből, telkedből, 
erődből, és felebarátodat, 
m int m agadat.

A  nálunk gazdaságilag fejlet

tebb országokban a dohányzás 
kezd kimenni a divatból. A több 
évtizedes, jó l felfogott érdekből 
szárm azó, szervezett ellenpropa
ganda m eghozta gyümölcsét. Azt 
m ondják, az U SÁ -ban szégyelli 
m agát, akiről kiderül, hogy dohá
nyos. Ú gy látszik, a nyugati ciga
rettagyárak a volt szocialista és a 
fejlődő országokban keresnek új 
piacokat. M ég a tilto tt reklámozás 
m iatt fizetett büntetés is megéri, 
m ert csak töredéke a haszonnak, 
am it a fogyasztók szám ának növe
kedése hóz. Az egy főre eső ciga
rettafogyasztásban világelsők let
tünk (1990-es adat).

M agyarországon évente 20 000 
em ber hal meg bizonyítottan a  do
hányzás következményeiben. H a
zánkban minden tizedik újszülött 
kis súlyú (2500 g alatti), vagy kora
szülött, akiknek nagy többsége ter
hessége alatt is cigarettázó anyától 
született. A m agzat vérének he
m oglobinja az oxigén helyett in
kább  a füstben levő szénmonoxi-

dot köti meg, a nikotin pedig ösz- 
szehúzza a méhizom zatot és az 
erek falát. Ilyen körülmények kö
zött a kis m agzatok oxigénhiányos 
állapotban, szinte fulladva élnek, 
hiányosan fejlődnek.

Olyan gyermekek között, akik
nek környezetében dohányzó fel
nőttek vannak, sok az asztmás 
hörghurutos, fejfájós, étvágytalan. 
A  hozzám tartozó általános isko
lában ismételten végeztem felmé
rést, ezek eredményei azt m utat
ták, hogy a tanulóknak több mint 
fele kénytelen egy vagy több ciga
rettázó családtaggal egy helyiség
ben élni. Egyik ősszel a 4. osztály
ban (9 éves gyermekek) tartottam  
kiselőadást és felmérést a passzív 
dohányzásról. Két kisfiú m ondta 
el drám aian édesapja azon a nyá
ron történt hirtelen szívhalálát. 
M indkét édesapa dohányos volt. 
„D e te legalább nem láttad, ami
kor m eghalt” m ondta az egyik. 
„Az anyukám  is cigizik, én eldu
gom előle a cigarettát, nehogy

meghaljon.” Tinédzserkorú test
vérpár m aradt egy év alatt teljesen 
árva. Szüleik nagyon szerették 
őket, mindent megadtak nekik, 
csak mindketten nagyon erős do
hányosok voltak. Magánügy?

Hány embert nem lehetett lebe
szélni a cigarettáról, akinek pedig 
m ár érszűkületre utaló panasza 
volt, és jö tt a lábamputáció vagy a 
szívinfarktus. M ás esetekben lég
úti szövődmények, gége-, tüdőrák 
stb. Milyen pokolian nevetséges és 
mégis milyen gyakori a veszély em
lítésére ado tt válasz:

„Annyi az idegesség, ezzel veze
tem le.”

„M ég ez az örömöm se legyen?”
„M agánügy, az emberi szabad

ságjogokhoz tartozik.”
Mennyi szenvedéstől, kíntól, korai 
gyásztól menekülhetnénk meg, ha 
nálunk is kimenne a divatból a do
hányzás. Mennyi pénzt takaríthat
nának meg a családok és az egész
ségügy.

Nekünk, keresztyéneknek, még 
ha dohányos is valaki, be kell lát
nunk, hogy a dohányzás az ördög 
egyik emberpusztító eszköze. Ha a 
cigaretta számomra előbbre való, 

IFolytatás a 2. oldalon)
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Fájdalmat akartam okozni.
Meg akartam alázni.
Le akartam tiporni.
Ez nem játék volt.
Minden sértettségem, 
erőm és félelmem benne volt.

Tudom, hogy Te, Uram
éppen ezektől szeretnél megmenteni engem.
Mert képesek vagyunk
egymásnak fájdalmat okozni,
egymást megalázni,
egymást letiporni.
De mindezeken keresztül valójában 
magunknak okozunk fájdalmat, 
magunkat alázzuk meg, 
magunkat tiporjuk le.

Összeverekedtünk.
Már nem is tu^om az okát,
csak azt, hogy nagyon mérges voltam.

KISISKOLÁSOK BIBLIÁJA FERI BÁCSI JÁTÉKAI

A tíz leprás Gondoltam egy bibliai történetre

Tíz leprással találkozik Jézus. Már messziről kiáltoz
nak: Jézus, Mester, könyörülj meg rajtunk!

Jézus megszánja szegényeket. Jól tudja, 
hogy sehol nem fogadják be a leprásokat. 
Meggyógyítja őket.

A tíz közül csak 
egy jön vissza kö
szönetét mondani. 
Jézus csodálkozik 
is. Ez az egy 
azonban még bol
dogabb lesz. ő  
nemcsak meggyó
gyult, hanem Jé
zust is megismeri.

A kitalálandó történet második szavát úgy kapjá
tok meg, hogy a két kérdésre ado tt kétszó tagos vála
szokból az első válasz második, illetve a másik válasz 
első szótagját összeillesztitek.

A KÉT KÉRDÉS:
1. Ki az az ószövetségi személy, aki a szamara közre

működésével tért jobb belátásra?
2. Mind az ó-, mind az újszövetség ír ilyen bárányról. 

Milyenről?

A megfejtéseket a bekeretezett címre adjátok fel a 
lap dátum a utáni keddig!

PRÓBÁLD MEG!

Feketéző be!

Szép kis képet 
kapsz, ha a ponto
zott darabkáit be- 
feketézed. Jó szó
rakozást!

A gyerekrovat készítői stábjának címe:
Koczor Tamás, 2373 Dabas-Gyón, Luther u. 14.

A játékot a következő címre küldjétek: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

HÉTVÉGI UTAZÁS
A nyíregyházi vasútállomásról, 1993. október 30-án 

gyerekek sokasága indult konfirmandus kirándulásra. 
A nyírszőlősi gyülekezet minden részéből érkeztek gye
rekek, először mindenki fé lénk  volt, mert alig ismertük 
egymást, de később már nem volt ilyen gond. Útközben 
mindenki mesélt magáról, já tékoka t találtunk ki, jó l  
éreztük magunkat.

Budapestre érkezve, első úticélunk a Deák tér volt. 
Metróval mentünk a pályaudvarról az Evangélikus 
Múzeumig. A  múzeum tárlatvezetője sokat mesélt ne
künk. Gyönyörű festm ényeket, régi bibliákat, templo
mok képeit nézhettük meg. M ikor véget ért a tárlatlá
togatás, lelkészeink vezetésével átmentünk Budapest 
legszebb és legnagyobb evangélikus templomába. Itt 
vendéglátó lelkészünk. S z é l i  B u l c s ú  kispesti lel
kész tartott áhítatot és megtanultunk egy éneket. Szí
vesen maradtunk volna még a templomban, de rengeteg 
mindent szerettünk volna még megnézni.

Kimentünk a János-hegyre, libegővei felm entünk a 
csúcsra s közben gyönyörködtünk a város látképében. 
Fönt a kilátóból is megcsodáltuk fővárosunkat, itt eb
ben a szép környezetben ebédeltünk. Utolsó megállóhe
lyünk a Bécsi-kapu téri evangélikus templom volt.

A  metrón és a városban többször belénk kötöttek  
részeg emberek, így találkoztunk fővárosunknak ezzel 
az arcával is.

Véleményem szerint mindenki nagyon jó l érezte m a
gát, csak azt sajnáltuk, hogy nem találkozhattunk bu
dapesti konfirmandusokkal, de tervezzük, hogy tavasz- 
szal kétnapos kirándulásra megyünk, és akkor létrejö
het ez a találkozó is. Nagyon sok barátot szereztünk 
ezen az úton, s  remélem senki sem bánta meg, hogy 
eljött velünk. Ezzel a nappal kezdődött meg a konfirmá
ciói oktatásunk.

, Török Anikó 
nyírszőlősi gyülekezet

THOMAS MERTON:

Ami silány volt, értékessé lett. Ami m ost értékes, az 
sohasem volt silány. Én m indig úgy ismertem a silá- 
nyat, m int értékeset, m ert ami silány, azt egyáltalán 
nem ismerem.

Ami kegyetlen volt, könyörületessé lett. Ami most 
könyörületes, sohasem volt kegyetlen. Jónást mindig 
körülöleltem a könyörületességemmel, és a kegyetlen
séget egyáltalán nem ismerem. Láttál engem, Jónás, 
gyermekem? Kegyelem, és megint csak kegyelem és 
csupa kegyelem. M egbocsátok a mindenségnek, mert 
sohasem ismertem a bűnt.

Ami szegény volt, végtelenné lett. Ami végtelen, az 
sohasem volt szegény. Mindig így ismertem a szegény
séget, m int végtelent. A gazdagságot sohasem szeret
tem. Börtönök állanak börtönökben, börtönök köze
pén. Ne keressetek m agatoknak elragadtatást a föl
dön, ahol az idő és tér megrontja, ahol a percek 
betörnek és ellopják. Ne kapaszkodj az időbe, Jónás, 
fiacskám, nehogy a folyamatok elragadjanak!

Ami törékeny volt, hatalm assá lett. Azt szerettem, 
ami a legtörékenyebb volt. Rátekintettem  arra, ami 
semmi sem volt. M egérintettem azt, ami lényegtelen 
volt, és abban, ami nem volt, Én vagyok jelen.

Az elérhetetlen
Te égi test, oly elérhetetlen,
Ki megvilágítja életem.
Te csodálatos erő,
Ki vezérled cselekedetem.
Tőled kaptuk az életet,
Te adtad a kék eget,
Te adtad a szíveket,
Mely oly fényesen díszeleg,
Te adtad az értelmet,
Mely megvilágít egy sötét medret, a földet. 
Te hatalmas Űr,
Ki szabályozod létemet,
Téged akarnak legyőzni 
Az emberi lelkek? 
összeszedik összes erődet,
S  az elméddel csinálnak haditerveket, 

és mind ezt ellened?!
-  nem tudván azt a lényeges elvet - ,  hogy 
Halhatatlan csak az,

ki szülte az embereket!

S. A.

Isten szava a Paradicsomban

A HIT MÉRTÉKE SZERINT

(Folytatás az 1. oldalról) 
m int Az, Aki életünk használati 
utasítását m egadta, akkor ez m ár 
bálvány. H a Isten szeretete Jézus 
K risztusban megtalált, m indene
det add á t Neki, ne engedd, hogy 
tested m inden építőelemét átjárja 
és belepje a  mérgező nikotin  és a 
füst többi eleme, hiszen tested a 
Szent Lélek tem plom a! A m ikor 
rágyújtasz, nem  tudhatod, hogy 
nincs-e egy túlérzékeny ember a tár
saságodban. H a olyan a foglalko
zásod, hogy viselkedésed például 
szolgál gyermekek, hívek, betegek 
előtt, gondolj azok sorára, akiknek 
a dohányzásra rá- vagy visszaszok- 
tatásában te is bűnös vagy.

A dohányzás nem lekicsinyelhe

tő  szenvedély, mégis, ha valaki ko
m olyan le akar szokni, különösebb 
elvonási tünetek nélkül, számos 
m ódszer segítségével sikerülhet. 
A  dohányzást elhagyó emberek 
örömmel szám olnak be arról, hogy 
erősebbek lettek, élvezik az illato
kat, ízeket. N ekünk, keresztyének
nek nagyobb a felelősségünk, de a 
segítségünk is ebben. „Jézus Krisz
tus azért jö tt, hogy az ördög m un
káit lerontsa.” (ÍJn  3,8) Ő tud eb
ben is segíteni, ha Tőle kérünk se
gítséget. A mai napon olvasott Ú t
m utató-ige segítsen m inden kedves 
dohányzó olvasónknak. Jézus 
m ondja a megkövezésre ítélt asz- 
szonynak: „Én sem ítéllek el téged, 
menj el és m ostantól fogva többé 
ne vétkezz!” (Jn 8,11) Sokunk vá
gya, hogy Isten szeretete meglát-

szódjék életünkön, hogy sok em
ber odataláljon Jézus Krisztushoz, 
hogy a keresztyének élete és szava 
hiteles legyen. „N em  az Ú r keze 
rövid ahhoz, hogy megsegítsen, 
nem az ő füle süket ahhoz, hogy 
meghallgasson, hanem  a ti bűnei
tek választo ttak  el titeket Istene
tektől.” (Ézs 59,1-2)

Én itt m ost csak egyik ilyen elvá
lasztó okról-bűnről írtam . Ki-ki 
őszintén keresse meg, hogy számá
ra  mi jelent ilyen akadályt az Isten 
felénk áradó  szeretetének útjában. 

G yakorlati segítség lehet, hogy 
4 a H etednapos A dventista Egyház

nak van dohányzásról leszoktató 
tanfolyam a, amely 8 napos, meg
beszélés alapján lehet rá  jelentkez
ni a 131-8964-es telefonszámon.

Győriné dr. Drenyovszky Irén

I Kiállítás Kossuth Lajos
Az emlékezés a nemzet nagy fiára az Evangélikus 

Országos Múzeum gondosan összeállított kiállításá
val kezdődött. Tárgyi emlékek, írásbeli dokumentu
mok m utatják az evangélikus egyházhoz tartozását. 
Látható az észak-magyarországi Tállya templomának 
ón keresztelő tálja és kancsója, amellyel őt Mayer 
M átyás lelkész 1802-ben megkeresztelte, mellette a 
fiatal korában gyülekezeti jegyzőként írt eredeti jegy
zőkönyv 1827-ből, autográf levele, amelyben egyetlen 
magyarországi tisztségeként elfogadja a Nógrád me
gyei Sámsonháza meghívását a gyülekezet főfelügye
lői tisztébe, fiai kereszteléséről szóló iratok, képek, 
korabeli újságok, metszetek s végül a nagy temetés 
fotói (amelyről nagyanyám élete végéig úgy beszélt kis 
unokáinak, mint a nemzet összeborulása a fájdalom
ban). Történelmi kort idéző dokumentumok. A kiállítás 
megnyitásakor Kossuth máig ható, utat mutató gon
dolataiból fiatal teológusok olvastak fel részleteket.

Ünnepi beszédet dr. Szabad György professzor, a 
M agyar Országgyűlés elnöke m ondott. Kossuth La
josról, az újkori idők egyik legnagyobb alakjáról be
szélt. Emlékeztetett azokra az időkre, amelyeket Kos
suth úgy idézett meg, mint a m últba szállott idők, 
amelyeknek azonban lehet, sőt reménye szerint lesz is 
folytatása, és amelyeket talán éppen ma élünk.

„M egtartani a magyarságot, mint hagyom ányok
nak folytatóját és megújítani a magyarságot, m int a 
demokrácia elkötelezettjét és Európába illeszkedő, 
Európába illeszkedni tudó nemzetet.” -  R ám utato tt 
arra, hogy Kossuth olyan irányt, törekvést képviselt, 
melyben megtalálható a nemzeti önrendelkezésnek, az 
állami függetlenségnek, a honpolgárok egyetemét á t
fogó dem okratizálódásnak a reménye, és a maga éle-

I tében sok küzdelem és vereség közepette is annak a 
hite, hogy nem rosszul választották meg a célokát.

-  Ö nök itt egy hagyományt tartanak  fenn, egy élő 
egyházban, az egyház m últjának a hagyományát és ez 
a hagyom ány a m agyar m últ nagyjainak életsorával 
fo n ó d ik  össze, Kossuthéval is. Azzal az emberrel ta
lá lkozunk  itt képm ásban, ereklyékben, szövegekben,

halála 100. évfordulóján
aki aktuális kérdésünkre tudta a választ. Hagyomány
nak és korszerűségnek nemcsak lehetséges, hanem 
kívánatos is az összhangja. A hagyományőrző nem a 
múltnak az embere. A hagyományőrző -  az igazi, -  
azért őrzi a hagyományt, m ert tudja, hogy a jelenen 
túl ott van a jövő, melynek szüksége lesz az előzmé
nyekre is ...

Beszélt arról is, hogy K ossuth egyházának hű fia 
volt, de nem türelmetlen egyetlen más egyházhoz sem, 
egyház iránt sem. Szabad György kiállítást megnyitó 
beszédének történelmi jelentőségű m ondatai napja
inkra is vonatkoztatva, szinte erősítették Juhász Gyu
la Kossuth-szobor c. versének szoborra, emberre egy
aránt vonatkozó sorait:

0  áll fölötte minden változásnak 
S az évek adnak patinát neki!

Schelken Pálma

Túr mezei Erzsébet hetven 
verse -  németül

Az újjászülető magyar diakonissza-munka lelkes német 
támogatója, G ü n t h e r  F r e y  ta g  kaiserswerthi diakó- 
niai igazgató és felesége szép kiállítású verseskötetet jelen
tetett meg Mündenben. A csaknem 100 oldalas, mintegy 
hetven verset közlő könyv bizonyára nem csak itthoni hivő 
körökben, hanem Európa számos országában visszhangra 
talál.

A kötet címe ez: U n t e r  de m  G n a d e n h i m m e l . 
Az odaadó Krisztus-hitből fakadó költemények valóban 
„a k e g y e l e m  ege  a l a t t "  születtek meg. Bennük 
nemcsak a tiszta lírai finomság testesül meg, amire oly 
sokan rezonálnak gyülekezeteink széles körében, hanem a 
minden értelmet meghaladó isteni kegyelemre való gyer
meki rácsodálkozás. Mert a gyermeki hit magyarul is, 
németül is független az életkortól, nem szegi szárnyát a 
megélt és megénekelt nyolc évtized sem.

A német olvasó is megérezheti, hogy csak ezzel a meg
megújuló és meg-megújító kegyelemre való ráhagyatko- 
zással, ezzel a kegyetlennek tűnő diakonisszasorsot is oly 
szépnek látó feltétlen bizalommal lehetett legyőzni az em
bertelenségnek térségünkben két oldalról is ránk zúdult 
viharait. Erre a nehéz évtizedeket legyőző és hittel túlszár
nyaló evangéliumi költészetre, erre a hitet ma és a jövőben 
is erősítő lelkületre éreznek rá bizonyára azok a külföldi 
testvéreink, akik kezükbe veszik e kötetet.

Mert a hitet aláásó nagy veszély még nem a múlté. Most 
nem külső erőszak, nem is barna vagy vörös ideológia, 
hanem egy belülről bomlasztó erő, a szekularizáció mági
kus hatalma akarja hitünket elaltatni. Ezen segít győzni a 
világunkra ránehezedő álomból felserkentő kegyelem mű
vészien zengő harsona-szava: Die Last von gestern gehört 
dem Gestern,Ider Schatten von morgen dem Morgen./Bei 
jedem Erwachen/darf ich meinen ewigen Begleiter]grügsen 
ohne Sorgen:/Guten Morgen,- mein lieber Herr Jesu!/ 
Guten Morgen, Freude!/Guten Morgen, Friede!/Guten 
Morgen, Gnade!...

A tegnap terhe már a tegnapé,
A holnap árnya még a holnapé.
Minden új reggelen
örök Útitársam köszönthetem:

Jó reggelt, Uram Jézus!
Jó reggelt, öröm!
Jó reggelt, békesség!
Jó reggelt, kegyelem!

Fabiny Tibor

DIAKONIA 1993/4.
Ezzel a számmal fejezi be tizenöt éves pályafutását a 

Diakonia. Egyházunk Sajtóosztálya -  anyagi okokból -  
bizonytalan időre szünetelteti megjelenését. Az utolsó 
szám alaptémája -  véletlenül -  jelképes értelmű lett: 
tanulmányai és cikkei a „közösség” szerepét és jelentősé
gét járják körül. Maga a folyóirat is közösségteremtő 
szándékkal indult annak idején. Az evangélikus értelmi
ség tett tanúságot általa az egyház U ra mellett, s adott 
életjelet magáról olyan időkben, amikor már úgy tűnt, 
teljes némaságra ítéltetett.

A korábbi, évi két szám akkor sem tette volna lehetővé

az időszerűséget, ha a korszellem kedvezett volna annak; 
uralkodtak hát a történeti témák, a kulturális élet fontos 
jelenségeiről azonban mindig hírt adott a folyóirat. Ami
kor pedig negyedéves lett, megnyitotta ugyan lapjait az 
aktuális témák számára, de ezáltal veszélyes vizekre té
vedt.

Tizenöt évfolyamával mindenesetre hiteles képet ad 
egy korszakról, s a kései kutató elmerenghet majd, lapjait 
forgatva azon, hogy nemcsak az embereknek, s a köny
veknek, de a folyóiratoknak is „sorsuk van”.

A búcsú-szám kiemelkedő írásai: Buda Béla pszichiá
ter a közösség gyógyító erejéről szól (és a magány lélek
pusztító hatásáról); Cserháti Sándor teológiai profesz- 
szor Máté evangéliumának 18. fejezete alapján Jézust 
„népének közösségében” mutatja meg; az első gyüleke
zetekről, az örökös megújulás szükségességéről és a mo
dem ember sajnálatos individualizmusáról szólva; Mer- 
za József matematikus pedig a sokat emlegetett, de tör
ténetiségében kevéssé ismert „Bokor” közösségről szá
mol be.

A központi témán kívüli tanulmányok közül kimagas
lik a felejthetetlen Kékén András egyik régi, de ma is 
időszerű előadása: a „Kereszténység és természettudo
mány” című; Reuss András teológiai professzor „Inspi
rált könyv -  inspirált személy” c. esszéje, mely a Szentírás 
íróinak Istentől ihletett voltáról, s a kérdés sok évszáza
dos vitájának történetéről szól.

Kovács Géza ebben a számban fejezi be Túróczy- 
monográfiáját, ezúttal Túróczy Zoltán püspöki és lelké- 
szi munkáját méltatja; az igehirdetések sorozatában Paul 
Tillich szól hozzánk Pál apostol Római levelének 8. feje
zete alapján („sem halál, sem élet ... nem választhat el 
minket Isten szeretetétől”).

A Kulturális Figyelő most a szokottnál is gazdagabb, 
s az ismertetett könyvek is vonzók, érdekesek; szintúgy 
a lap képes melléklete, mely gyermekrajz pályázatának 
kimagasló alkotásait közli. Közösség -  magány a témái 
ennek a pályázatnak is; a rajzok nemcsak szépek, de 
kifejezők is, őszintén vallanak alkotóik élményvilágáról, 
lelkiállapotáról.

Végül hadd említsem meg a főszerkesztő, Veöreös Imre 
búcsúját, ő ,  aki csaknem hat évtizeden át szolgálta 
nyomtatott betűvel is egyházát, most megköszöni a szer
zők és az olvasók hűségét. Reméljük, ez a hűséges szere
tet lap nélkül is megmarad.

Bozóky Éva



Evangélikus Élet 1994. feb r u á r  6.

Szórványát, 40 éve Keresztény-zsidó újévi reflexiók
1953. december 13., vasárnap. 

A hóra ónos eső terült, még gyalog 
sem lett volna tanácsos kimerész
kedni. Engem viszont, az öt hó
napja felavatott segédlelkészt, vár
tak a szórványok, nyolcra az első, 
aztán szép sorjában egész napra 
elosztva a többi, Magyarszecsőd— 
Nemesrem pehollós-Egyházasrá- 

dóc útvonalon, s végül „haza” , 
Körmendre. „Akármilyen havas
eső esik”, meg kell próbálni. Főleg 
gimnazista korom ban jó l kivettem 
a részemet a sportolásból, egyen
súlyérzékemet főleg a rengeteg 
korcsolyázás fejlesztette ki, mindez 
azonban nem garancia. Puhábbra 
eresztettem a kerékpár gumiját, 
hogy jobban  tapadjon. A ztán ne
kifohászkodtam , s igen óvatosan 
„indítottam ” .

H urrá, nem m ent ki alólam!
M int valami kisértet-pályán -  

m ert sehol egy járm ű vagy gyalo
gos -,. lassanként kissé nekibáto
rodva hajto ttam  a m űúton. Itt-o tt 
kiöm lött tej, betonra tálalt tojás 
meg m ás effélék jelezték, m int me
sében a karó ra  tűzö tt koponyák, a 
pórul já rtak  nyom át. Tehát: csak 
módjával! H uppanás és bukfenc 
nélkül meg is érkeztem annak a 
hívünknek a házához, aki o tthon t 
ado tt istentiszteleteinknek. I tt  lel
kes üdvözlés fogadott, mivel egyál
talán megjöttem. M indenütt a gye
rekekkel foglalkoztam  előbb, ha 
voltak, amin a felnőttek „vendég- 
hallgatókként” füleltek érdeklődő
én: látszott, hogy -  hál’ Istennek -  
nem veszett még ki belőlük a nyi
to tt szívű gyerek. M eg aztán: fla
nelképeket használtam , így színe
sebb volt a bibliai történet. Az egy
szerűbb liturgiájú felnőtt-istentisz
telet u tán  még egy kis beszélgetés, 
aztán h u ss! -  m ert várnak  a kö 
vetkező helyen egy iskolai terem 
ben.

M egnőtt közben az önbizalmam: 
lám, a csekélyke hótól még síko
sabb ú t is tiszteli a vállalkozó szel
lemet. H anem  vége lett ám  ennek 
a jó  világnak, am ikor p ár kilomé
ter u tán  le kellett térnem  földútra, 
melyen a sarat derekasan fölvág
ták  a szekerek, ami tartós hullám 
m á fagyott, s erre telepedett rá  a 
buktató  réteg. N a ezen boldogulj 
el, jégbiciklista! És ez még zötyög 
is. De mennyire.

M akrancosán rázkódott a la t
tam  a kopo tt járgány, alattom os 
gödröcskék csusszantották a kere
ket ide-oda, am it egy pillanat a la tt 
ellensúlyozni kellett, különben... 
De n in i: egy helyi atyafi tűnik  fel, 
fiatal, lá tható  aggodalom m al tolja 
a kerékpárját, s úgy néz rám , m int
ha lelket látna. Kérdésére m egtud
ván, honnét jövök, csak néz.

-  És még egyet sem esett?!
E lhaladva mellette, büszkén né

zek rá  vissza:
-  Érteni kell ehhez, kérem !
Erre d u r r ! -  ki alólam  a kétkere

kű, m agam pedig m ár fel is töröl
tem landolásom  helyét. Ez volt az 
első...

M inek szaporítsam a szó t: aznap 
összesen tizenhetet estem, ami -  
csonttörés, ficam nélkül -  m arad- 
hatós eredmény. Im m ár kedélye
sen emlékezem vissza minderre, de 
akkor úgy tízen túl m ár kezdett 
zokon esni, hogy föld-anyánk 
olyan jegesen fogad ... Viszont, há
la Istennek, m egtarthattam  m ind
egyik istentiszteletet, m ert hogy a 
hívek is eljöttek, tudván, hogy ha 
nyakam at nem szegtem, o tt leszek, 
ha valamelyest megkésve is. (H a
sonlóképp volt ez, am ikor egy böj
ti vasárnap útközben láttam , ho
gyan visz-görget az orkánszerű 
szél egy teljes zsúpfedelet. M ár ak
kor alig hittem  a szememnek.)

A m ikor K örm enden lefekhet- 
tem jéghideg szobám ban, úgy érez
tem  m agam , m intha m ozsárban 
m egtörtek volna. M i volt ez a nap? 
Szórványrom antika? Én m ost sem 
találom  regényesnek vagy legé
nyesnek. Azon a napon így lehetett 
és kellett építeni a gyülekezetei. Se
gédlelkész társaim at sem kényez
tették el a körülm ények. Anyagiak 
tekintetében sem. A  640 forint 
összjavadalom ból aránylag tiszte
sen ki lehetett volna jönni, de ha
vonta elment belőle 50 a Luther- 
kabát kölcsön törlesztésére, 50 ka-

EMLÉKTÁBLA A FASORI 
GIM NÁZIUM BAN  

Január 24-én délben történt meg a 
Budapesti Fasori Gimnáziumban a 
díszterem előtti folyosón elhelyezett 
Groz-emléktábla felavatása. Dr. Ed
gar Groz (1905-1974) orvos, közgaz
dász leánya, Gábriellé Groz, Sülé 
Imréné, apja régi óhajának tett ele
get, amikor a gimnáziumban nyolc 
évet tanult férjével együtt alapít
ványt tettek a Budapesti Fasori és 
Deák téri Gimnáziumok tanulóinak 
és tanárainak jutalmazására. A csa
ládi körben, a gimnázium igazgatója

tonai szolgálatmentességi adóra, 
újabb 50 pedig békekölcsönre, 
melynek összegét „önkéntes” jegy
zéskor táviratilag kellett jelenteni a 
püspöknek.

„Támaszpontom" elfoglalásakor 
a szórványkerékpárt teljesen hasz
nálhatatlan  állapotban találtam , a 
kasszában egy fillér sem volt, sok
ba került a javíttatás, a püspöktől v 
még erre sem kaphato tt segélyt 
Vasvártól Csákánydoroszlóig ter
jedő szórványköröm . Körm enden 
csak laktam , igaz, díjtalanul, pén
zemből azonban fűtésre nem fu to t
ta  : az egész hosszú és szigorú télre 
összesen másfél mázsa elég rossz 
szenet tudtam  venni, azt toltam  ha
za biciklin, azzal „fűtöttem ” . De 
egész télen köhentésnyire sem köze
lített meg valami betegségféle. Kint, 
a hóvilágban nem fáztam, fű tött a 
pedálozás. Évfolyamtársaimmal jól 
szervezett levelezésben álltunk. 
Voltaképpen legmagasabb össze
köttetésünkből éltünk: a Magassá- 
gos megtörhetetlen szeretetéből.

Ami szolgálatunk kemény olda
lát illeti, az m erő gyerekjáték volt 
azok sorához képest, akik m ár ak
kor m agyar vagy szovjet börtö 
nökben, m unkatáborokban vol
tak. Az összevertekről, megfélem
lítettekről nem beszélve. N e felejt
sük el egészen azokat az időket.

Bodrog Miklós

és tanárai, valamint tanulói körében 
történt ünnepségén dr. Harmati Béla 
püspök m ondott méltató beszédet.

KÖZLEMÉNY AZ ASZÓDI 
EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMRÓL 
1994. szeptember 1-től újra kezdi 

a tanítást az Aszódi Evangélikus 
Gimnázium. Várja azoknak a tanu
lóknak jelentkezését, akik a hatosz
tályos vagy négyosztályos gimná
ziumban szeretnék folytatni tanul
mányaikat és tanulmányi eredmé
nyük legalább jó.

A Keresztény-Zsidó Társaság 
Elnöksége január 12-én a Deák téri 
evangélikus templom nagytermé
ben Újévi Reflexiók címmel újévi 
tájékoztatót tarto tt. A Társaság el
nökségében kilenc magyarországi 
keresztény egyháznak és öt zsidó 
szervezetnek a vezetője is részt 
vesz. Az 1991-ben létrejött szerve
zet eddig kb. 200 rendezvényt ta r
to tt, melyben előadássorozatok, 
szimpozionok, nemzetközi konfe
renciák, művészeti rendezvények 
szerepelnek. Az előadások helyszí
nei változóan zsidó, katolikus, re-

U ram , ó add, ha vándoru tam ... 
ez az imádság hangzott fel a  lankás 
dom bokon fekvő iharosberényi te
metőben a gyászoló gyülekezet aj
káról, akik közül sokan Gyónról 
vagy Gyékényesről, Budapestről 
vagy Tétről jö ttek  a 92 évet élt 
Szalajka Antalné, kedves Júlia né
ni, sokaknak szeretett óvónénije 
ravatalához. Ö tvenhárom  év telt el 
azóta, hogy a fiatal rozsnyói öz
vegyasszony hitoktató  bátyját kö
vetve, az ország közepén keresett 
m agának megélhetést biztosító 
m unkát, hogy egyetlen lányát fel
nevelhesse. A  gyóni gyülekezet hir
detett óvónői állást az akkor még 
egyetlen m agyar evangélikus nap
közi otthonos óvoda vezetésére.

... a gyötrelemtül fájón kiperdül 
a könnyem  is ... suttogta a halála 
előtti napon a kórházi ágyon, hi
szen fájdalmai m ár m eghaladták 
erejét, és a körülötte álló családta
gok végrendeletként fogadták sza
vát, megrendülve hallgatták, 
am int a  finn énekköltő szavaival 
búcsúzott tőlük.

... Nézd, minden elhagy... 
Hányszor kellett ezt átéreznie, 
m egtapasztalnia. A változó világ, 
a történelem  rohanó kereke mi 
mindenen vitte keresztül! A félj, a 
testvérek, a szerető bará tok  halála 
és a diakonissza sorsot választó 
egyetlen lánya sokszor képezték 
benne az élhagyottság éralsét. Az
tán  a  szám ára oly kedves helyek: 
Rozsnyó, Gyón, Gyékényes -  me
lyeket ő kényszerült elhagyni! De 
folytatni is tud ta  az é n e k e t:... üd
vösségem Te vagy csupán a földön 
s égen... A kkor is, am ikor a hábo
rú viharában meg kellett járnia 
Pestet és Budát, hogy segítsen ki
hozni onnan három  kisgyermeket, 
akkor is, am ikor az államosítások 
után  szigorú parancs jö tt a temp
lom látogató pedagógusok ellen; 
akkor is, am ikor egy-egy szeren
csétlen család mellé kellett állni, 
am ikor bajba ju to tt baráto t kellett 
vigasztalni. Kedvessége, hum ora, 
békés és békességet hordozó alakja 
az egész falu köztiszteletben álló 
asszonyává tette Gyónón. Hiszen

formátus, evangélikus, baptista, 
adventista gyülekezeti termekben, 
tem plom okban voltak.

M ost az év kezdetén az elnökség 
„fordított elnökségi ülést” tartott. 
Az elnökségi ülések első részében 
a társasági ügymenetet tárgyalják, 
majd egy napi vallási-közéleti kér
dés megbeszélése, vitája követke
zik. M ost a második részt előre 
véve, azt nyilvánossá tették.

Bencze Márton unitárius püs
pökhelyettes beszélt egyháza jele
nének fontos kérdéseiről, így az 
erdélyi unitáriusokról is.

az orosz tankok között bátran fel
ült édesanyánkkal a rozzant sze
kérre, hogy hazavigyen bennünket 
-  három  kislányt -  az ostrom alól 
felszabadult Budáról; a templom- 
pádból se kopott ki a legnagyobb 
lelki terror ideje alatt se, lánya lelki 
tám asza volt a diakonissza egyesü
let feloszlatásakor, és a falubeliek 
is elm ondhatták neki gondjaikat, 
bánatukat, és, ha segítséget nem i s , ' 
de vigasztalást, együttérzést, báto
rítást, jó  tanácsot kaphattak  tőle.

... sok súlyos bűnöm  mind tö 
röld el... Hol is volt neki súlyos 
bűne? Talán a régi fordítás ideil- 
lő b b : a vétkeim mind-mind töröld 
el. Vétkei neki is voltak. H a vétek 
az, hogy szerette az életet, hogy 
barátok  között vidám, derűs, tré
fálkozó volt, hogy elszívott egy- 
egy cigarettát a jó  kávé mellett -  
nem! Istenünk az élet Istene. Ő 
szeretettel hajolt le Júlia nénihez is, 
megkönyörült rajta, eltörölte m in
den vétkét, hiszen rendszeresen élt 
a szentséggel teljes hittel, töredel
mes szívvel. Visszakapta egyetlen 
leányát is, aki unokával is meg
ajándékozta. Békés családi o tthon
ba került, ő, aki mindig albérlet
ben lakott, szerető szívek gondos
kodtak róla, aki mindig másokkal 
törődött. Iharosberényben gyüleke
zet, lelkészek vették körül, Isten né
pe között élt, m int egész életében.

így teljes reménnyel énekelhet
tük a koporsó k ö rü l: . .  .O tt álljunk 
üdvbe öltözötten, én és szeretteim 
körö ttem !..., hiszen neki is ez volt 
a legutolsó kívánsága.

Igaz keresztyén temetés volt. 
Nem a sírás,jajveszékelés alkalma. 
A bizonyosság hangja csendült fel 
a 103. zsoltárból Tamásy Tamásné 
szolgálata által: Áldjad én lelkem 
az U rat, és el ne feledkezzél semmi 
jótétem ényéről!

Áldjátok kedves gyóni, gyéké- 
nyesi, iharosberényi testvéreim az 
U ra t Szalajka Antalné G yurán Jú 
liáért, aki egész életében őt képvi
selte a földön és akin keresztül so
kunkat olyan sok jótéteményével 
ajándékozott meg Istenünk.

Bencze Imréné

If]. Fasang Árpád kiemelte a tár
saság pozitív társadalmi szerepé 
és együttérzését fejezte ki a zsid 
múzeum kirablása miatt.

Feldmájer Péter, a Magyaroi 
szági Zsidó Hitközségek Szövetsí 
gének elnöke nagyra értékelte a 
társaság szélesedő tevékenységét, 
valamint azt, hogy a MZSHSZ- 
szel egyetértésben mind 92-ben, 
mind 93-ban tám ogatta kérései
ket. A Társaság tám ogatja a 
MZSHSZ-nek azon kérését az 
országgyűlés felé, hogy 1994. áp
rilis 17. legyen országos emlék
nap, emlékezve a m agyar zsidó
ság tragédiájának 50. évforduló
jára.

Harmati Béla evangélikus püs
pök-elnök az erkölcsi védőháló 
szükségességéről beszélt, nemcsak 
a szociális problémák világában, 
de minden pusztító indulat és tra
gédia kapcsolatában térségünk
ben.

Hecker Frigyes metodista szupe
rintendens legfontosabbnak azt 
tartotta, hogy a kárpátaljai meto
dista gyülekezetek visszacsatlakoz
hattak a magyar közösségekhez.

Hegedűs Lóránt református püs
pök, zsinati elnök érzékeltette ha
zánknak és térségünknek aggasztó 
problémáit.

Iványi Tibor, a Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösség el
nöke figyelmeztetett arra, hogy a 
keresztény-zsidó párbeszédnek 
vannak a hétköznapokban is gya- 
korlandó kötelezettségei.

Korányi László, a „BNAI BOR- 
IT ”elnöke utalt arra az erkölcsi 
küldetésre, melyet ennek a társa
ságnak be kellene teljesíteni a ne
gatív erőkkel szemben társadal
m unkban.

Szentágothai János professzor 
elemezte a Feldmájer elnök által, 
említett április 17. országos emlék
nap országgyűlési beterjesztésének 
lehetséges ügymenetét.

Szigeti Jenő, az Ádventista Egy
ház elnöke, ki elfoglaltsága miatt 
levelében fejtette ki gondolatait, 
u talt a szabadságot szűkíteni kívá
nó emberek tám asztotta félelemre.

Zala Tamás közíró rám utatott 
arra, hogy ugyan m a m ár M agya
rországon teológiai antijudaizmus- 
ról nem lehet beszélni, de ezt még 
nem mindenki tudja. R ám utatott 
arra, hogy a párbeszédnek zsidó 
részről is vannak feladatai.

Szécsi József, a Társaság főtit
kára részletesen elemezte 1993 m a
gyarországi keresztény és zsidó 
vallási mozgásait.

Dankó László kecskemét-kalo- 
csai érsek akadályoztatás m iatt 
kénytelen volt utazását elhalaszta
ni. M egküldött reflexióit sajnos 
csak a rendezvényt követően kap
tuk kézhez, melyben kiemelte, 
hogy 1994. a család éve, erre a tá r
saságnak is figyelnie kell.

Szécsi József

KITÜNTETÉSEK
A m agyak kultúra napján, Göncz Árpád  köztársasági elnök a 

hazai szellemi élet jeles képviselőinek kitüntetéseket ad o tt át. A ki
tüntetettek  között a M A G Y A R  K Ö ZTÁ RSA SÁ G I É R D E M 
R E N D  K ISK E R E SZ T JÉ T  kap ta  dr. Gyapay Gábor, a fasori gim
názium nyugalm azott igazgató-tanára, dr. Kolta László a bonyhá
di Petőfi Sándor Evangélikus G im názium  ny. középiskolai szakfel
ügyelője pedig a M A G Y A R  K Ö ZTÁ R SA SÁ G I A R A N Y  É R 
D E M K E R E SZ T E T  vehette át.

A  Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány kuratórium a az 
oktatás, kultúra, társadalom tudom ány területén kiemelkedő telje
sítm ényt nyújtó személyeknek díjakat ado tt át. Glatz Ferenc, a 
kuratórium  elnöke dr. Frenkl Róbert tanszékvezető egyetemi ta 
nárnak  a m agyar d iáksport fejlesztésében szakkuratórium i elnök
ként való sikeres közrem űködéséért PÁ ZM Á N Y  PÉTER -D ÍJA T, 
dr. Gyapay Gábor ny. igazgató-tanárnak a Fasori Evangélikus 
G im názium  újjáterem tésében végzett kiemelkedő tevékenységéért 
T R E F O R T  A G O ST O N -D ÍJA T  ado tt át.

K öszöntjük k itüntetett testvéreinket, gratu lálunk m unkájuk el
ismeréséért k apo tt kitüntetésükhöz.

ELÉRJEK HOZZÁD!
-  Gondolatok Szalajka Antalné temetésén -

Kérésem Tátrai Vilmoshoz -  kérdésem Lengyel Annához
Kérésre és kérdezésre is a rádió január 10-i „evangé

likus félóra" című adása késztetett. A 80 éves világhírű 
evangélikus muzsikust, hegedűművészt kérdezgette a 
riporter, L e n g y e l  A n n a .  M iközben hallgattam az 
adást, egy régi, feledhetetlen emlékem, vele kapcsolat
ban pedig egy nem nagy jelentőségű, mégis évek óta 
nyugtalanító kérdésem elevenedett meg..

T á t r a i  V i l m o s  70-ik születésnapja alkalmából 
presbitériumunk megbízásával és a gyülekezet nevében 
fe lkerestük öt Wallenberg utcai otthonában dr. H am- 
rák Béla akkori másodfelügyelővel. Ajándékot is vit
tünk magunkkal, éppen abban az időben megjelent új 
énekeskönyvünket. A z ajánlás kapcsán egy latin mon
datot jegyeztem  fe l  a könyv belső lapjára: „daemones 
musicam fugiunt — az Ördögök megfutamodnak a m u
zsikától". Örömmel fogadta, s mindjárt m egmutatta a 
Károli Biblia hasonmás kiadásának ké t hatalmas kö te
tét. Barátaitól kapta születésnapi ajándékul. Tudták, 
hogy örömöt szereznek vele, hiszen az evangéliumhoz 
kö tö tt éle'tü ember. M eghitt beszélgetésünk közben fe l 
idézte küzdelmes ifjúkorát, különösen a nehéz kőbányai 
korszakot és ennek kapcsán az ottani gyülekezethez 
fű ződő  emlékeit.

Beszámolt a Deák téri templomhoz kötődéséről. A z  
angyalföldi gyülekezet déli határát a Szent István körút 
képezte. A k ik  itt, az ún. Uj-Lipótváros területén lak
tak, régebben a D eák tér körzetéhez tartoztak. Köze
lebb is estek központi fekvésű  templomunkhoz s inkább 
oda já rtak  istentiszteletre, m int a m i Fóti úti, később 
Kassák Lajos úti templomunkba. O is ezek közé tarto
zott. Ebből sohase csináltunk kérdést. Nem  említette a 
mostani adásban elhangzott kapcsolatát a Lutheránia 
ének é s  zenekarral. Felidézte viszont egy Deák téri 
templomhoz fűződő  megrendítő élményét. Budapest 
ostroma idején történt. Emlékezetem  szerint lakótár
sainak ügyében já rt arra. Am ikor a behavazott térre 
érkezett, akna csapódott közelében. Elvágódott. S ze
m éttel kevert hó borította arcát. Egy darabig k i  se tudta 
nyitni szemét. A z t hitte, megvakult. M ég földön fe k té 

ben felem elte kissé fe jé t:  K inyílt a szeme s amit először 
megpillantott, a templom homlokán fén y lő  kereszt volt. 
Beleremegett. M intha a látványba összesűrűsödött vol
na minden, am it eddig átélt és minden, ami a jövőben 
előtte állt. Annyira megrendítette m ost is a régi élmény 
felidézése, hogy könnyezni kezdett. Hirtelen felállt. 
Átm ent egy pillanatra a szom széd szobába. Amikor 
visszajött, felálltunk. Úgy éreztük, nem szabad tovább 
kérdezősködnünk. Elbúcsúztunk.

M i nyugtalanít még mindig? M ire szeretném meg
kérni? A z nyugtalanít, hogy a latin mondatot íráshibá
val jegyeztem  be. A  „daemones" szót „ae” helyett csak 
egyszerű „e”~vel írtam. E zt a mondást különben a leg
régibb evangélikus énekeskönyvbe. Huszár Gál „Gra- 
duáljába” jegyezte be valaki kézírással vagy 400 évvel 
ezelőtt. M ályusz Elemér és Wiczián Dezső professzorok 
hívták fe l  rá figyelmemet, amikor még a háború után 
Peskó Zoltánnal kántorképző tanfolyamok szervezését 
kezdtük meg a Luther M árton Intézetben, egyházunk 
Üllői úti székházában. Kérésem Tátrai Vilmoshoz csu
pán ez: ha keze ügyében van még az énekeskönyv, vagy 
tanulmányait most végző teológus unokájának ajándé
kozta, javítsa k i a hibát, ha tényleg elkövettem.

*

Lengyel Annát nem kérem, csupán kérdezem. Kitűnő 
riporternek tartom. Értőn és visszafogottan kommen
tálja az evangélikus istentiszteletek közvetítését. Jó 
kérdéseket tud feltenni. M a  reggel is, am ikor ezeket a 
sorokat írom, a reggeli krónika, tehát nem is vallásos 
adás keretében, milyen jó  kérdéssel fordult i f j . F a 
s a n g  Á r p á d h o z . A  „Keresztény-Zsidó Társaság" 
ülése kapcsán kérdezte, m int az elnökség egyik tagját: 
milyen szerepet tölthetnek be a közelgő választásokra 
készülésünk idején a nem politikai társadalmi szerveze
tek, m int amilyenek pl. az egyházak is? A  jó  kérdésre 
jó  választ kapott: a különböző csoportok egymás iránti 
bizalmát erősíthetik. Bizalmat a bizalomért!

Kérdésem az említett evangélikus félórával kapcsola
tos. Természetes, hogy egy ilyen nagy művészt zenei

pályafutása fe lö l is kérdezgetett. M iért intézett vi
szonylag olyan kevés kérdést evangélikus hitével kap
csolatban ? Tátrai Vilmos elmondta, hogy gyermekko
rában ágya fö lö tt bibliai idézet függö tt: „Légy hű 
mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját". 
M iért nem kérdezte meg: k i  függesztette f e l  s miért a 
táblácskát? M iért elégedett meg a válasszal: „Gyer
mekkoromban nem értettem : m it jelent az élet koroná
ja , de megértettem azt, hogy „légy hű mindhalálig”? 
M iért nem kérdezett tovább? Hátha neki is elmondta 
volna Tátrai Vilmos, amit nekünk is elmondott a Deák  
téri evangélikus templom fe le tt megpillantott kereszt 
élményéről? Hiszen o tt és akkor az „életnek koronája” 
ragyogott f e l  szeme előtt! Ha valahogy előkerült volna 
még az énekeskönyvbe -feltehetően íráshibával beveze
te tt -  latin m ondat: „daemones musicam fugiunt", ebbe 
'a nagy muzsikus életének egész lényegét belesűríthette 
volna.

Benczúr László

NEMZETKÖZI KERESZTÉNY-ZSIDÓ 
TANÁCSKOZÁS IZRAELBEN

Február 1-4. között keresztény és zsidó egyházi veze
tők nemzetközi tanácskozására kerül sor Jeruzsálemben, 
amelyre 96 országból érkeznek küldöttek. A meghívottak 
között olyan neves személyiségek vannak, mint George 
Carey canterbury érsek, Rene Samuel Sirat, Franciaor
szág főrabbija, Ratiinger bíboros a Vatikánból.

Első ízben kerül sor ilyen nagy jelentőségű találkozás
ra vallásos vezetők között Izraelben, amelynek az a célja, 
hogy vallásos örökségük és morális értékeik fényében 
megvizsgálják, hogy milyen választ tudnak adni az egy
házak korunk szociális és tudományos kihívásaira.

Magyarországról ökumenikus delegáció vesz részt a 
tanácskozáson, amelynek tagjai: Gyulai Endre és Kovács 
Endre római katolikus püspök, dr. Hegedűs Lóránt refor
mátus püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, Tamás Bertalan 
református lelkész, külügyi osztályvezető, dr. Harmati 
Béla evangélikus püspök, a Magyarországi Egyházak 
ökumenikus Tanácsának elnöke, Révész Árpád, a Bap

tista Egyház elnöke, dr. Hecker Frigyes metodista szu
perintendens, dr. Bóna Zoltán, a Magyarországi Egyhá
zak ökumenikus Tanácsának főtitkára, dr. Schweitzer 
József főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet igazga
tója és dr. Domán István rabbi, valamint Simeon metro- 
polita a Bolgár Ortodox Egyházból.

ÖKUMENIKUS KAPCSOLATOK
Január 17-22. között a németországi Bad Segeberg 

evangélikus konferenciai központjában tartotta a Luther 
M árton Szövetség (Martin-Luther-Bund, Erlangen) 
„Egyházunk útközben -  közösség és intézmény” címen 
teológiai konferenciáját. Ezen dr. Harmati Béla püspök 
és Káposzta Lajos esperes vettek részt. Beszámolták a 
magyarországi egyházi helyzetről és Káposzta esperes, 
mint a Luther Márton Szövetség és a Gusztáv Adolf 
Egyesület decemberben megválasztott új egyházi felelőse, 
bemutatkozott a tartományi egyházak képviselőinek. 
Meglátogatták a Gusztáv Adolf Egyesület kasseli köz
pontját is, ahol kapcsolatainkról tárgyaltak.

EVANGÉLIKUS ÓVÓNŐK
találkozóját tartjuk 1994. február 26-27-én Piliscsabán és 
a Bétel Missziói Otthonban (2081 Piliscsaba Széchenyi út
8.) Érkezés pénteken estefelé, elutazás vasárnap kora 
délután. Jelentkezés dr. Muntág Andorné fasori lelkész
nél 1070 Bp. Damjanich u. 28/b. tel.: 1222-806

Az orosházi evangélikus általános iskolai tagozat a város
alapítás 250. jubileumára iskolatörténeti kiállítást szer
vez. Kérjük mindazokat, akik egykori dokumentumok
kal, iskolai emlékekkel, korabeli oktatási segédeszközök
kel rendelkeznek, bocsássák rendelkezésünkre ezeket a 
kiállítás idejére, 1994. február 1. és június 30. között. 
A küldeményeket fogadja és gondozza az orosházi 2. sz. 
iskola igazgatósága. Cím : Orosháza 2. sz. Általános Is
kola, Bajcsy u. 5-7. 5900. Minden támogatást előre is 
köszönünk.
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NAPRÓL NAP RA
Ma, ha az Ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg 

szíveteket. Zsid 3,15
VASÁRNAP Pál írja: Eszembe jutott ugyanis a benned 
élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyád
ban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg 
vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. 2Tim 
1,5 (Zsolt 22,11; Lk 8,4-8(9-15); Zsid 4,12-131Zsolt 
119,81-88). Augustinus ezt úja: „Anyámnak köszön
hetek mindent, ami vagyok.” Vagyis az ő hitének, sze- 
retetének, jóságának. Boldog az az ember, aki szülei
nek, nagyszüleinek drága lábnyomába léphet a hit út
ján. Egy láthatatlan, eltéphetetlen lánc fűz így egybe 
minket azokkal, akik már előre mentek, akik ma élünk 
és akik utánunk érkeznek. Csak meglegyen bennünk, 
és ha megvan, féltve őrizzük a képmutatás nélküli hitet.
HÉTFŐ Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta 
népét, és váltságot szerzett neki. Lk 1,68 (Ézs 52,9; Mt 
13,10—17; 5Móz 12,1-12). E dicsőítő szavak először 
Zakariás pap ajkáról hangzanak el, akiről ezt olvashat
juk: „megtelt Szentlélekkel”... Ma, amikor látásunk 
annyira megromlott, hogy a gondokat-bajokat olyan 
nagyoknak, az örömteli dolgokat viszont olyan kicsi
nyeknek látjuk, hogyan tudnánk ezt mondani őszinte 
szívvel: Áldott az Isten? -  Egy módon: ha minket is 
betölt a Szentlélek.
KEDD Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig 
biztos segítség a nyomorúságban. Ezért nem félünk. 
Zsolt 46,2-3 (Fü 1,6; Mk 11, 15-19; 5Móz 15,1-15). 
Nincs hithű evangélikus ember, akinek ne dobbanna 
meg a szive e szavak hallatán. így köszöntjük egymást: 
Erős vár a mi Istenünk! Az ŰR óvjon minket attól, 
hogy a megszokás megölje bennünk ezt a szép hitval
lást. Hányszor szorulunk életünk folyamán oltalomra, 
erőre, biztos segítségre... és hányszor kerít hatalmába 
minket a félelem, aggódás! Hol van hát a mi menedé
künk? -  kérdezzük ilyenkor, pedig kész a válasz: Isten
nél.
SZERDA Jézus mondja: Aki követ engem, nem jár 
sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Jn 8,12

(IKrón 22,16; Mt 6,1-6; 5Móz 18,9-22). M ár az ókor 
nagyjai is azt vallották, hogy sötétben tündöklőbb a 
fény. Ebben a reménytelenül sötét, irigységgel, gonosz
sággal teli világban feltűnt a fény, a Világ Világossága, 
Jézus Krisztus. Tündöklőbb minden másnál, ezért hív 
és vonz bennünket, akik szeretetre, reménységre, hitre, 
bizalomra áhítozunk. Ez nem emésztő vágy, hanem 
beteljesült valóság, mert aki Jézust követi és az embere
ket szereti, már eljutott a világosságra.

CSÜTÖRTÖK Szenved-e valaki közöttetek? Imádkoz
zék! Oromé van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Jak 
5,13 (Zsolt 102,18; Mk 4,26-29; 5Móz 30,11-20). Sán- 
tha Károly lelkész, ki énekeskönyvünknek is oly sok 
szép énekszövegét költötte, így buzdít minket, akárcsak 
Jakab: „Ha boldog vagy: imádkozzál. S boldogságod 
édesebb lesz. Hogyha szenvedsz: imádkozzál. S a bú
bajban el nem csüggedsz! Az imádság fölemeli Istenhez 
a szívet-lelket. Ki Istenhez közeledik, Az csak jót és 
áldást lelhet.”

PÉNTEK Jézus mondja: Az én juhaim hallgatnak az én 
hangomra, és 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 kezem
ből. Jn 10, 27-28 (5Móz 31,8; 2Kor (ll,18.23b-30)
12.1- 10; 5Móz 33,1-5. 26-29). Á juh olyan természete
sen követi a pásztort. Nem kérdez és nem érvel, csak 
megy valaki után, aki vezeti. Ezért tökéletes ez a kép, 
amelyben Jézusra és magunkra ismerhetünk. 0  a Jó 
Pásztor, aki örök életre vezeti övéit. Legyünk hát a Jó 
Pásztornak jp juhai!

SZOMBAT Ha megváltjuk bűneinket, hű és igaz ő, 
megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden 
gonoszságtól. ÍJn 1,9 (Dán 9,4-5; Lk 18,31-43; 5Móz
34.1- 12). Egyetlen bíró van csupán, aki a bűnök beis
merése után nem elítél, nem büntetést szab ki, hanem 
megbocsát és megtisztít: az Isten. Csak neki van joga, 
hatalma, de szíve is, hogy ezt tegye velünk: szeressen 
minket.

Nagy Veronika

ÉLŐ VÍZ

Tömegvonzás
M áté 7, 13-14

Sokan járnak Isten nélkül, hitet
lenül a széles úton, amely a vesze
delemre visz. Gőgös emberi értel
münk azonnal azt mondja erre:

-  Ez képtelenség. Lehetetlen, 
hogy ennyi ember el fog kárhozni.

Sajnos hiányzik az alázat, amely 
aláveti magát Jézus szavainak, ha 
eszünk tiltakozik is valami ellen.

Persze az említett okoskodás
ban nagy szerepe van a tömegvon
zásnak is. A nagy tömeg nagy 
vonzást gyakorol. Amit a többség 
csinál, az csak nem lehet bolond
ság!? Megyek a korszellem, a di
vat után.

De Jézus világosan fogalmaz: 
„Sokan I  kevesen” . Ma divat ki
hagyni az igéből azt, ami nem tet
szik, vagy ami nem „korszerű” . 
Korszerű! Milyen büszke szó ez. 
Hogy lenézi a mai ember a múltat 
-  technikában, műveltségben, sőt

erkölcsben is. A felvilágosult 
„m ár” tudja, hogy valami, amiről 
régen pirulva se igen beszéltünk -  
az nem is bűn ...

Nem vitás, hogy az ész, az érte
lem Isten drága ajándéka. De gon
doltál-e m ár arra, hogy ezzel is 
vissza lehet élni. Nem akarja Jézus, 
hogy gondolkodás nélkül higy- 
gyünk, de a hit csak alázatos, enge
delmes elfogadás lehet. Ha aláve
tem magam az igének, ha engedek 
a Fiúnak (János 3,36), akkor meg
kapom az ige erejét. És ez az enge
delmesség még nem babona!!

Az okoskodás viszont elveszi az 
ige erejét. H a válogatsz az igében: 
„ez tetszik, ez nem” -  akkor Isten 
elhallgat. Ahogy mondani szok
tuk : „nem szól” az ige. Nem kapok 
személyes üzenetet. Isten hallgatá
sa nem azt jelenti, hogy az ige nem 
korszerű, hogy ma m ár nem le

hetsz olyan „együgyű” igehallgató. 
Isten hallgatása -  büntetés. Elné
mul, m ert én megvetettem a  sza
vát. G ondoljunk azokra a helyekre 
az evangéliumokban, ahol Jézus 
sem felel a farizeusok áskálódó, 
csapdát állító kérdéseire...

M ostani igénk, m int láttuk , 
rám utat a rra , hogy sokan  já rn ak  
a széles ú ton  és kevesen a kes
keny úton. Ezen mi m egütkö
zünk. De ez nem azt jelenti, 
hogy Isten nem szeret bennün
ket. Jézus áldozata m egnyitotta 
szám unkra a keskeny u ta t. Igéjé
vel naponta terelgeti lépteinket a 
keskeny ú tra . Nem  fenyegetni 
akar, hanem biztatni, hogy tuda
tosan vállaljuk azt a csöppet sem 
kényelmes és népszerű döntést, 
hogy mi a kevesek közé tartozunk. 
De utunk nem a bizonytalanságba 
visz, életünk nem értelmetlen, mert 
ígéretünk van arra, hogy a keskeny 
ú ton hazaérünk örökkévaló ottho
nunkba.

Gáncs Aladár

A Magyar Protestáns Tanulmányi 
Alapítvány ösztöndíjasai

A pályázók száma négy félév alatt 
tízszeresére növekedett. Először 17-en, 
1993 második félévében 166-an pályáz
tak. Sajnos, a pályázatok egy része (21) 
jelentős késéssel érkezett, míg más pá
lyázatok hiányosak voltak. Az értékel
hető pályázatok egy része nagyon nehéz 
feladatot adott a bírálóknak, mert a pá
lyázók szociális helyzetére nézve nem 
adtak pontos képet. így 1 bár kevesen 
voltak olyanok, akikre rá ne fért volna 
támogatás -  alkalmanként megérzése
inkre kellett hagyatkoznunk. Ismételten 
hangsúlyozzuk, hogy a kiváló tanulmá
nyi eredményű, szociálisan nehéz helyze
tű diákokat akarjuk támogatni. Ebbe a 
körbe tartoznak elsősorban a nagycsa
ládosok, a csonka családok, a munka- 
nélküli és a családban betegséggel küsz
ködő szülők jól tanuló gyermekei.

A 166 pályázó közül 108 diák kapott 
ösztöndíjat, egyes pályázókat igyek
szünk más alapítványokhoz „áthelyez
ni”. (Nagyon sajnáljuk, hogy -  az általá
nos gyakorlatnak megfelelően -  az isko
laváltó elsőéveseket nem tudtuk támo
gatni.) A 108 pályázóból 85 református, 
22 evangélikus, 1 unitárius diák volt. Az 
ösztöndíjak összege: 848 000 Ft.

Bartus Sándor (Zsarolyán) KLTE, 
Fóris Katalin (Sepsiszentgyörgy) Evan
gélikus Teológia, Croitoru Elena 
(Etyek) Közgazdasági Egyetem, Tamás 
Ernő (Oltszem) Református Tanító
képző, Nagykőrös, G. Szabó Márta 
(Budapest) ELTE -  Tanárképző, Buril- 
lák Angéla (Nagytarcsa) Tanítóképző 
-  Budapest, Hoppál Péter (Pápa) JPTE, 
Horváth Tünde (Miskolc) KLTE, Mik
ló s vár y  Katalin (Vácrátót) Prot. Teoló
gia -  Kolozsvár, Lóczi Éva (Gödöllő) 
és Fűrész Éva (Kunszentmiklós) Taní
tóképző Kecskemét; Kiss Mária (Bu
dapest) ELTE, Gábor Szilvia (Madar -  
Szlovákia) Óvónőképző -  Sopron, 
Tegze Lóránt (Fertőalmás), Fábián 
Éva (Tiszakeresztúr), Szűcs Erzsébet 
(Fertőalmás) kárpátaljaiak a debreceni 
Teológián.

Balczó Laura és Balczó Márton (Bu
dakeszi), Major Zoltán (Torda), Papp 
Tímea (Tata), Szabó Levente, Korényi 
Honoráta, Balássy András, Dán 
György (Budapest) Baár-Madas Gim
názium, Egresi Enikő és Kazup Zsuzsa 
(Tiszakarád) Ref. Gimnázium Sáros
patak, Hegedűs Anikó (Erdőkertes), 
Kerepeszki Anikó (Pilis) és Korsós 
Andrea (Budapest) Deák téri Evangéli
kus Gimn. — Budapest, Fábián Zsófia 
és Fábián Krisztina (Csömör) Bülgözdi 
Imola (Szigethalom) Balicza Klára 
(Budapest), Plézer Ádám (Paks), Fülep 
írén (Noszvaj), Ivan Marietta (Szent- 
gotthárd), Richter Anita (Balatonszár
szó), Schalbert Csilla (Gyula), Szily 
Erika (Tata), Tamás Zsuzsanna (Ko
márom), Lestyán Anita (Orosháza), 
Szekeres Krisztina (Szarvas), Fejős 
Franciska (Budapest) Fasori Evangéli
kus Gimn. Budapest.

Molnár Gábor (Dunaharaszti) Pus
kás T. Híradástechnikai Szk -  Buda
pest, Egyed Johanna (Váralja) Nagy L. 
Gimnázium -  Pécs, Horváth Nóra 
(Miskolc) Gábor Áron Műszaki KI -  
Miskolc, László Gabriella (Székelyud
varhely) Diakónusképző -  Budapest, 
Szabó Barna (Tiszaeszlár) Zeneművé
szeti Szí. Debrecen, Makóit Gabriella 
(Szentendre) Móricz Zs. Gimnázium -  
Szentendre, Szászi Fatime (Szekszárd) 
Garay J. Gimnázium Szekszárd, Bálint 
Gergely (Budapest) Celldömölki Gim
názium, Dobos József (Kisvárda) Szent 
László Gimnázium -  Kisvárda, Kiss 
Péter (Putnök) Serényi Béla Gimná
zium Putnok, Tóth Erzsébet (Buda
pest) Leövey K. Gimnázium Budapest, 
Sólyom Mihály (Gyula) Református 
Gimnázium -  Békés.

Petrusák Eszter (Nyíregyháza), Fo
dor János (Kisvárda), Szabó Renáta 
(Noszvaj), Maros Gabriella (Tiszalök), 
Török Zsuzsanna (Gödöllő), Kiss Len
ke (Karcag), Apostol Ágnes (Noszvaj), 
Balogh Zsuzsanna, Nahari Diána, Ló
ránt Ildikó, Juhász Éva (Debrecen),

Danku Edit (Benk), Czövek Margit 
(Kazincbarcika), Kántor Zsuzsa (Gö
döllő) -  Debreceni Református Gim
názium.

Balog Szilvia (Pécs), Szecsődi Melin
da (Herceghalom), Pajrok Karolina 
(Siklós), Faragó Sarolta (Kopács -  
Drávaszög), Kemény Emese (Topolya 
-  Vajdaság) -  Kodály Zoltán Gimná
zium -  Pécs, Berecz Zsolt (Nagyalá- 
sony), Mikula Réka (Balatonfüzfő), 
Takács Péter (Celldömölk), Varga Ta
más (Szentkirályszabadja) Református 
Gimnázium -  Pápa.

Kozma Dániel, Kása Gábor, Zubor- 
nyák Attila, Polgár Zsófia, Sepsi Zsu
zsanna, Tóth Lívia, Dómján Andrea, 
Bobvos Gergely, Sánchez Adrienne, 
Zana Marian, Kovács Nándor Zoltán, 
Izsák Linda, Mikpla Borbála, Gogh 
Gabriella, Patay Ágnes (Kecskemét), 
Kustár Erika (Dunaegyháza), Göndör 
Éva (Dunaújváros), Budai Miklós (Ke
rekegyháza), Végh Gizella (Orgovány), 
Szombati Zoltán (Cserkeszőlő), Virág 
Bertold (Kiskunhalas), Szitás Ildikó 
(Dévaványa), Bovier Hajnalka (Duna- 
pataj), Kiss Emőke (Ágasegyháza), Ar
nold Erzsébet (Császártöltés), Benkő 
Imola (Tázlár), Udvardi Veronika (Or
govány), Varga László (Solt), Turóczy 
László, Szabó Éva és Szabó András 
(Budapest) Kecskeméti Református 
Gimnázium.

Négy félév alatt a pályázók száma 
megtízszereződött. Az ilyen mértékben 
megnövekedett, döntő többségében in
dokolt támogatási igénynek alapítvá
nyunk már csak nehezen tud megfelel
ni. (Most más -  szintén indokolt -  ké
résekről nem is írunk!) Kérjük ezért 
mindazok támogatását, akiknek a hát
rányos helyzetű tehetségek támogatá
sának régi protestáns hagyománya és 
egy elkötelezett, új protestáns értelmi
ség kialakulásának ügye fontos. Befize
tési csekk kérhető az alapítványtól 
(1083 Bp. Baross u. 113/a) vagy a tá
mogatás befizethető: Banque Indosuez 
219-98894 KL1-10133. (vagy hátul 
tüntessék fel, hogy az összeg a Magyar 
Protestáns Tanulmányi Alapítványé). 
Kósa László Tökéczki László
egy. tanár egy. docens mb. titkár

A VASÁRNAP IGÉJE
VÁLASZTHATUNK
Lk 10,38-42

Ahogy annak Jézussal kapcsolat
ban lennie kell, M árta házába fogad
ja  az Urat. Hamar kiderül, hogy ez 
még nem elég. Valami ilyesmit érez
het M árta, ezért nagy sürgésbe kezd. 
Azt is megtudjuk, hogy ez nem jó 
folytatása a befogadásnak. Van vi
szont egy testvér, Mária aki minden 
bizonnyal méltó módon fogadta Jé
zust, frissítő vízzel, majd lábához ült, 
és ezzel a helyes fogadás további ré
szét ő gyakorolja jól.

M árta tett-vett, teljesen lefoglalta 
magát. Való igaz, aki valami nehéz, 
de számára elkerülhetetlen dologra 
készül, azt kísérti a legjobban olyan 
cselekvések végzése, melyek nem az 
igazi készülést szolgálják. M árta is 
készülhetett Jézussal beszélni. Jézus
sal, az Úrral, akinek időre van szük
sége a másik életére való ráhangoló
dáshoz. M árta a befogadott Jézust 
olyan úrnak láthatta, mint aki a leg
kiemelkedőbb akivel valaha is talál
kozhatott. Ki ne szeretné azt a maga 
hullámhosszára hangolni, akire fel
néz? M árta fel akart nézni Jézusra, 
arra a Jézusra, akit illendően hellyel 
kínált, s ki e helyet valószínűleg el is 
foglalta, de ő jövés-menésében csak 
letekintett rá.

M árta már sejthette, hogy testvére 
választott jól, mikor az Ű r lábához 
telepedett. Nem maradt más hátra, 
mint időt nyerni valami módon. Ez 
nagy kísértés: akkor ültetni le Jézust 
magunk mellé, mikor úgy érezzük, 
most megfelelő az idő! De mikor 
megfelelő? Mikor már minden mást 
elvégeztünk, amit csak fontosnak 
tartottunk? Mindezért megvádolja 
M árta Jézust. Hogy Ő nemtörődöm 
volna. Éppen azért mert szól egyhez 
is, egyetlen emberhez is.

Márta vágya az, hogy Jézus küldje 
Máriát is munkába. Oda, ahol ő is van. 
Sok, egyházban nem élő ember szívé
ben fakadhatott fel már a sóhaj, igazi 
keresztyén élet láttán: csak kerülné
nek olyan helyzetbe, mint amilyenben 
én is élek, biztos nem érnének rá temp
lomba menni! Kényszerülnének úgy 
élni mint én, akkor akadna fontosabb 
dolguk is, mint Isten igéjét hallgatni 
és imádkozni! Az igy gondolkodók, s 
velük együtt M árta az, aki nemtörő
döm. Mert nem törődnek Jézus őket 
is megszólító szavával, hanem beszé
dének más irányt szabnának. Ugyanis 
mire kellene Márta szerint Jézusnak 
szavát felhasználnia ? Arra, hogy vala
kit elküldjön maga mellől. Ezt senki 
sem kívánhatja Jézustól.

H í

A budapesti XI. kerület felekezetei 
közösen tartanak havonta ismeretter
jesztő előadást a Műegyetemen. Feb
ruár 8-án, kedden este 7 órakor a Köz
ponti épület 26-os alagsori termében 
dr. Hafenscher Károly tart előadást az 
ökumené kérdéséről.

A Keresztyén Orvosok Magyarorszá
gi Társasága szeretettel hiv minden ér
deklődőt 1994. február 12-én 10 órakor 
a Semmelweis Orvostudományi Egye
tem Elméleti Tömb zöld termébe (Bp. 
VIII., Nagyvárad tér 4.) dr. Tapolyai 
Mihály Család: fészek, tűzfészek című 
előadására.

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság február 6-i ima- és elmélkedő szán
dékai: imádkozzunk azokért / elmél
kedjünk azokról, akik a karácsonyi és 
újévi ünnepek alatt családjuktól kény
szerűen távol voltak, hogy vágyuk a csa
ládi közösségre mihamarabb teljesüljön.

GOLGOTA címmel új lapot indított 
a Csongrád-Szolnoki Egyházmegye. 
A lapot érdeklődők megrendelhetik 
Lelkészi Hivatal 6720 Szeged, Tisza 
Lajos krt. 16. címen. Előfizetése egy 
évre 300,- Ft.

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSA
SÁG 1994. február 9-én, szerdán du. 
18.00-20.00 óra között a Deák téri 
Gyülekezet nagytermében (V., Deák 
tér 4. I. em.) előadást tart

VILÁGI KUTATÓK

Aggódik Márta magáért, hogy le
marad, kimarad. Azért van ez így, 
mert a rossz részt választotta, ő  
akart előbb adni Jézusnak, de nem 
azt, amit ő  várt. Nagy a kísértése a 
világnak, hogy lábához ültesse Jé
zust, s türelmes hallgatásra kész
tesse.

Jézus kegyeit nem kell cselekede
teinkkel kiérdemelnünk. Nem is le
hetne közünk hozzá, ha csupán így 
fogadna magához. Kevésre van 
szüksége Jézusnak tőlünk, annál 
azonban többre, hogy csupán helyet 
engedjünk magunk mellett Neki. 
Ami ennél több, de korántsem túlzó 
várakozása, az az odafordulás, a felé 
fordulás. Ehhez alázatra van szüksé
ge annak, aki tényleg úgy akar Jézus
hoz fordulni, hogy egyben fel is te
kinthessen Rá. Meg kell üresednünk 
az előtt, akire így akarunk tekinteni, 
s nem gyalázatos módon önmagunk
kal eltelítődni, önmagunk munkájá
val, magunk fontosságával betelni. 
Nekünk elég kell legyen az ő  kegyel
me, Neki pedig elég, ha alázatosan 
odafigyelünk Rá. így már valóban 
tud kegyelmezni.

Aki Krisztus szavából megtapasz
talta Isten kegyelmét az nem vágya
kozik többre, az pontosan tudja, 
hogy kincsre lelt. Az ilyen ember 
több rész közül is tudja már, hogy 
melyikben lelhet igaz kincsre, az már 
nem az értéktelen részt választja, ha
nem azt, amelyikről teljes meggyőző
déssel, tökéletes bizalommal, hittel 
tudja, hogy kincs van benne.

M árta végül is leülhetett Jézus lá
bához, s ő táplálkozott először felte
kintve Jézusra, az örök élet beszédé
ből.
Legyen teljes a mi befogadásunk is!

Decmann Tibor

IMÁDKOZZUNK
Ó, zengjen néked szüntelen, Nagy Iste
nünk, a hála, Hogy igéd által elvezetsz 
Az üdvösség útjára! Ki rátalál e kincsre 
már, Nem ismer szegénységet, S nincs, 
aki el ne nyerhetné E kincset: szent igé
det

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 17.30-17.45. 49 m-es rövidhul
lám, 5885 kHz. február 5. szombat: Ke
resztyének Libériában -  Pósfay 
György.

február 6. vasárnap: Fóris Katalin 
áhítata.

Levelezési cím: Evangélikus Rádió- 
misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. február 6.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szitás Attila; 
de. 10. német, de. II. (úrv.) Madocsai Mik
lós; du. 6. dr. Zsigmondy Árpád. Xll., Szilá
gyi E. fasor 24. de. 9. Madocsai Miklós. 
Pesthidegkút, II., Báthory u. 8. de. fél 11. 
Takács József. Csillaghegy, !□., Mátyás kir. 
út 31. de. 10. Donáth László. Óbuda, ID„ 
Dévai Biró M. tér de. 10. Bálint László. Új
pest, IV., Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. 
Blázy Lajos. V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) 
Gerőfi Gyuláné, de. 11, (úrv.) Zászkaliczky 
Péter, du. 6. Pintér Károly. VII., Városligeti 
fasor 17. de. fél 10 (családi), Muntag Andor
ne, de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán, du. 6. Po- 
csai Istvánná. VIII., Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza. VIII., Karácsony S. u.' 31-33. 
de. 9. Kertész Géza. VOL, Rákóczi út 57/b. 
de. 9. szlovák Cselovszky Ferenc. VIII., Vaj
da Péter u. 33. de. fél 10. (úrv.) Zászkaliczky 
Pál. IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. 
Rédey Pál. Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 
fél 11. (úrv.) Zászkaliczky Pál. X., Kerepesi 
út 69. de. 8. dr. Szabóné Mátrai Marianna. 
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Ferenczy Erzsébet de. fél 10. (családi) Fe- 
renczy Erzsébet, de. 11. (úrv.) Missura Ti
bor, du. 6. Missura Tibor. XI., Németvölgyi 
út 138. de. 9. Missura Tibor. Budahegyvidék, 
XII., Tartsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Köszeghy 
Tamás. de. 11. (úrv.) Köszeghy Tamás. du. 
fél 7. Takács József. XDI., Kassák Lajos u. 
22. de. 10. ifj. Kendeh György. XHI., Fran- 
gepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György. XIV., 
Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) dr. Szabóné Mát
rai Marianna. XTV., Gyarmat u. 14. de. fél 
10. dr. Szabóné Mátrai Marianna. Pestúj
hely, XV., Templom tér de. 10. Bízik László. 
Újpalota, XV., Hártyán köz du. 5. ökumeni
kus. Rákospalota, Kistemplom, XV., Juhos u. 
28. de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály, 
XVI., Hősök tere de. 10. dr. Karner Ágoston. 
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. 
Szalay Tamás. Mátyásföld, XVI., Prodám u. 
24. de. 9. Szalay Tamás. Rákoshegy, XVn., 
Tessedik S. tér de. 9. (úrv.) Kósa László. 
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. 
Kustra Csaba. Rákoskeresztúr, XVII., Pesti 
út 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa László. Rákos
liget, XVQ., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kust
ra Csaba. Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth 
tér 3. de. 10. Havasi Kálmán. Pestszentimre,
XVIII. , Rákóczi út 83. (ref. templom) de. 
háromnegyed 8. Havasi Kálmán. Kispest,
XIX. , Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú. 
XIX., Kispest, Hungária út 37. de. 8. Széli 
Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX., Ady E. u. 89. 
de. 10. Győri János Sámuel. Csepel, XXI., 
Deák tér de. fél 11. Mezősi György. Budafok, 
XXII., Játék u. 16. de. 11. Rőzse István. 
Törökbálint, Szent István út de. 9. Rőzse 
István. Budakeszi de. 8. Takács József.

HATVANAD VASÁRNAPJÁN az 
oltárterítő színe zöld. Az istentisztelet 
oltári igéje: ApCsel 26,22-32; az igehir
detés alapigéje: Lk 10,38-42.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán, 1994. február 7-én, hétfőn 
13.30 órakor.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a TV1 február 6-án, va
sárnap 16.05-kor. A műsorban közre
működik: Bitskey Tibor, Faragó Laura, 
dr. Gyapay Gábor, dr. Harmati Béla.

■#% I ESEMENYEK
SZENTÍRÁSTUDOMÁNYI

SZIMPOZIONJA
címmel: Előadó: dr. Fröhlich Ida egye
temi docens, dr. Marót Miklós egyete
mi tanár, Missura Eszter tanár, Nagy 
Hona tudományos munkatárs, dr. Ri- 
toók Zsigmond egyetemi tanár, dr. 
Voigt Vilmos egyetemi tanár.

Jelentkezést a keszthelyi Lelkészi Hivatal
ba kérünk.

Északdunántúli városi lelkész (48 éves, 
167 cm magas) megismerkedne olyan hölgy
gyei, aki szívesen lenne lelkészfeleség. Vála
szokat „Orgona” jeligére kérjük a  Szerkesz
tőség címére.

A Budapest-Rákoskeresztúri Lelké
szi Hivatal telefonszáma megváltozott. 
Az új hívószám: 256-4224.

SZÜLETÉS
Isó Zoltán és Isó Dorottya veszprémi 

lelkészéknek 1993. november 7-én, Bu
dapesten, Márton nevű második gyer
mekük született. Isten áldása legyen az 
újszülöttön és családján.

Sikter János porrogszentkirályi se
gédlelkésznek és feleségének, Csizma
dia Ágnesnek Anna nevű, első gyerme
kük született. Isten áldását kéijük az 
újszülöttre és családjára.

Állattenyésztésben és mezőgazdaságban 
jártas házaspárt keresünk Budapesttől 35 
km-re lévő telephelyünkre most induló vál
lalkozásban való tevékenységre. Gondnoki 
lakást és fizetést biztosítunk. Jelentkezni az 
alábbi címen lehet: Juhász István; 1222 Bu
dapest, Zoltán u. 22. Tel.: 226-2747. Rövid 
szakmai önéletrajzot kérünk.

Külföldieknek kiadó Moszkva tér melletti
1 +  2 félszobás I. em. telefonos összkomfor
tos bútorozott 70 m2-es lakás. Tel.: 15-62- 
111.

HALÁLOZÁS
Csizmadia Pál, a Rákospalotai Gyü

lekezet több mint fél évszázadon át hű
séges presbitere és másodfelügyelője 
életének 84. évében elhunyt. Temeté
sén, január 17-én Bolla Árpád esperes 
hirdette Isten vigasztaló igéjét.

Most alakuló, szentendrei keresztyén galé
riába várjuk ipar- és képzőművészek jelent
kezését, termékeik kiállítása és értékesítése 
céljából. Cím: Putnoki Ottó, Leányfalu, Ko
máromi u. 19. 2016

Apróhirdetés
A tapolcai Evangélikus-református Gyü

lekezet közös templomába egyházfit keres.

Az Evangélikus Egyház Lelki Segély Szolgálatának folyó évi első iszákos- és 
egyéb szenvedélybetegek részére rendezendő evangélizációs hetét:

1994. február 13-19-ig tartjuk
. a piliscsabai missziói házban (2081 Piliscsaba Széchenyi u. 8. 

Gondnok: Varga Gábor).
A részvételi szándékot kérjük a fenti címen mielőbb közölni. 

Gyülekezés: február 13-án, vasárnap 14 órától.
Befejezés: február 19-én, szombaton 12 óráig.

Étkezési hozzájárulás: 350,- Ft/nap.
Aki nem hoz ágyhuzatot, annak a mosatási díj: 120,- Ft. 

Megközelíthető: vonattal: Bp.-Nyugati pu.-ról, autóbusszal: Bp. Erzsébet térről
(Észtergom felé)

Adományok a helyszínen fizethetők.
A rászorulók anyagi segítséget kérhetnek.

Szeretettel várjuk azokat a testvéreket -  különösen is -  akik már részt vettek 
a Lelki Segély Szolgálat valamelyik konferenciáján az elmúlt években (Fót, 

Tápiószele, Szarvas, Piliscsaba).

Evangélikus
Élet

A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY
Szerkesztőség és kiadóhivatal
Postafiók 500. BUDAPEST 1447.
Telefon: 138-2360
Árusítja a  Kiadóhivatal és a
Magyar Posta

Index: 25 211 ISSN 0133-1302 

S zedés:
Fényszedő Központ Kft.
(940028/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij: fél évre 480 Ft, 
egy évre 960 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza I



Ha Betlehemben ezerszer is megszületett

Krisztus,

de benned nem, akkor mégis elvesztél.

Angelus Silesius

A TARTALOMBÓL
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FÉLREÉRTÉSEK A ZSINAT SZEREPÉRŐL

FELTÖLTÖDNI SZERETETTEL

IMAHETI MOZAIK
Isten ajándékából ez év kezdetén is lezajlott a keresztyén egyházak közös 

imádkozása. Ismét együtt töltöttünk egy hetet Isten színe előtt, hallgattuk az 
igét, a különböző felekezetek igehirdetőinek ajkáról, nem személyekre nézve, 
hanem a Szentlélek munkájára várva. Jó volt együtt lenni. Kis imatermekben 
és hatalmas székesegyházakban, falun és városon mindenütt szívesen és öröm
mel gyűltek össze az emberek. Hála Istennek, adott jó  időt is, így a szórványok
ba is eljutott az örömhírvivő. Néhány képet gyűjtöttem össze a lezajlott imahét
ről, ezeket mutatom meg.

A zárónap estéjén különös él-A budapesti országos megnyitá
son kívül természetesen sok helyen 
volt még hasonló alkalom. Szebik 
Imre püspök egyházkerületének 
egyik nagy városába kapott meghí
vást és a győri katolikus püspöki szé
kesegyházban prédikált. Teli temp
lom, különösen sok fiatal, több száz 
diák, a bencés gimnázium tanulói is 
ott voltak. De sokan voltak evangéli
kusok és reformátusok is. Pápai La
jos megyéspüspök végezte a liturgiát, 
42 kispap is részt vett. A templom 
énekkara is szolgált. A kapcsolat kü
lönben m ár régebbi időkben kezdő
dött és ezen az alkalmon is látszott, 
hogy nem kezdők, van m ár múltja á 
találkozásoknak.

Szebik Imre püspök szolgált ige
hirdetéssel a keleti országrészen, 
Nyíregyházán is, a befejező alkal
mon. Itt is hagyománya van az ima
heti alkalmaknak. Mindig az evan
gélikus templomban tartják, mert a 
legtöbben itt férnek el, de minden 
nap más a rendező „házigazda”. 
Ezen a napon a görög katolikusok 
voltak, dr. Keresztes Szilárd püspök 
vezetésével. Egész hét folyamán egy
házi vezetők prédikáltak, római ka
tolikus, görög katolikus, református, 
evangélikus, metodista és baptista 
igehirdetők váltották egymást. Szí
nes volt a görög liturgia, bemutatták 
egyes elemeit. Énekkar is szerepelt. 
Az igehirdetés a missziói parancsról 
szólt. Bizonyságtételre indító szavak 
hangzottak a mintegy . 2000 igehall
gató felé. Az imahétnek nem csupán 
az egységet kell demonstrálnia, ha
nem lendületet kell adjon a tanúsko
dásnak, a missziónak is. Itt is voltak 
kispapok, akik -  mint megtudtuk -  
Erdélyből és Kárpátaljáról is jöttek, 
hogy itt tanuljanak hazánkban.

Bács Kiskun Egyházmegye terüle
tén is nagy volt az érdeklődés. Kis
kőrösön a helyi zeneiskola növendé
kei is bekapcsolódtak, belőlük külön 
„evangélikus zenekar” alakult és 
szolgált e héten. Kecskeméten orgo
nahangversenyt tartottak. Soltvad- 
kerten (évtizedek óta) „kibővítve” 
tartják az imahetet. Nem évenként 
váltakozva, hanem évente egymás 
utáni héten tartanak négy-négy na
pon közös imádkozó összejövetelt az 
evangélikus, református, katolikus 
és baptista gyülekezetek. A záróna
pon -  immáron tíz éve -  Csengődön 
tartanak istentiszteletet. M ost is fel
keresték ezt a kisebb települést és 
Dankó László Kalocsa-Kecskemét-i 
érsek, valamint Káposzta Lajos espe
res szolgálatával zárták az imahetet.

Nógrádban különösen kiemelke
dő volt a Balassagyarmaton és Sal- 
gótarjánban tartott alkalom. A vi
szonylag kicsiny Csongrád-Szol- 
nok-i egyházmegyében Tiszaföldvá- 
ron és Szentesen volt szélesebb ér
deklődéssel összejövetel. De így volt 
ez a Vasi egyházmegye több városá
ban és Borsodban, Miskolcon is.

ményben volt részem a budapesti fa
sori református templomban. Itt a 
záró alkalom amolyan összefoglaló 
is volt. Református és evangélikus, 
római és görög katolikus, baptista és 
metodista gyülekezetek tartották itt 
együtt, a VI. és VII. kerületből össze
gyűlve, istentiszteletüket. Megszólal
tak a hét egyes napjain igehirdetést 
tartott lelkészek és 1-2 percben ösz- 
szefoglalták a „nap üzenetét” . Mind
egyikük mellett állott egy gyülekezeti 
tag, aki rövid imádságot mondott. 
Jó volt egységben hallani a hét üze
netét és a hálaadások imádságra ger
jesztették a hallgatókat is. Pregun 
István görög katolikus püspöki hely- 
nök tarto tt igehirdetést, kiemelve a 
missziói parancsból a jézusi küldést. 
Itt is érezhető volt, hogy nem először

Mai egyházi életünknek, egyéni 
keresztyén m agatartásunknak is ele
ven, izgalmas kérdése, hogy a rend
szerváltozás után milyen az egyház -  
és általában a vallás -  helyzete, szere
pe és értékelése a magyar társada
lomban. Napilapokban és folyóira
tokban sokfélét olvasunk ezekről a 
kérdésekről, aszerint, hogy a cikk 
vagy tanulmány írója mennyire 
„avatott” az egyház dolgaiban, vagy
sem. Nemcsak az egyházban élőknek 
kérdése ez -  bár a statisztikák szerint 
társadalmunk kétharmada mondja 
vallásosnak magát és ez nem semmi 
- ,  de az egyháztagokon túl is vannak 
elvárások e téren azokban, akik nem 
tekintik magukat hívőknek. Az or
szággyűlésben hangzott el egyik be
szédben, hogy „nxa ebben az ország
ban egyetlen párt, egyetlen politikai 
szervezet sem tud akkora tömegeket 
mozgatni, mint az egyházak.”

Az Ökumenikus Tanulmányi 
Központ (ÖTK) 6. tanulmányi füze
te ezekben a hetekben jelent meg 
ilyen címmel: „Vallás és egyház a 
rendszerváltozás után Magyarország 
gón." A tanulmány célja kifejezetten 
az, hogy a keresztyén gyülekezete
ket és egyháztagokat szeretnék segí
teni abban, hogy tisztábban lássa
nak. Azokat, akik nem jutnak hozzá 
a tájékozódáshoz szükséges minden 
forráshoz, vagy idejük és elfoglaltsá
guk, erejük nem engedi meg a kuta
tást és így akaratlanul is ki vannak 
téve a naponként rájuk zúduló infor
mációtömeg nyomasztó hatásának. 
Szeretnénk, ha tanulmányunk a 
megértést és a társadalmi békét moz
dítaná elő. A bizalmatlanság, a köl
csönös gyanúsítások és a félreértések 
okozta gyűlölködés légkörének 
eloszlatásához akarunk hozzájárulni 
és az annyira óhajtott párbeszédet és 
társadalmi türelmet akarjuk szolgál
ni.” Ez a néhány mondat nagyon jól

vannak együtt. Mint megtudtam, ti
zenöt éve ez a hat egyház már együtt 
tartja az imahetet' pedig ez akkor 
még igen ritkaság volt.

Nem tudtunk az egész országból e 
mozaikhoz „cserepet” találni, de bi
zonyára sok jó  tapasztalat és főként 
,jp  gyümölcs” származott ebből az 
összegyülekezésből. Hogy mennyire 
nem hiábavaló az imahét tartása, azt 
önmaga „eredménye” is mutatja, hi
szen évtizedek óta kértünk, könyö
rögtünk, hogy így tudjunk egységben 
összegyülekezni, közös dolgainkról 
Isten szavát meghallgatni és meré
szen kérni, imádkozni. Lám megada
tott! Reménységre ad okot minden 
ilyen találkozás. Felvetődik a gondo
lat : nem lehetne évente legalább még 
egyszer -  mondjuk pünkösd hetében 
-megismételni ezt a közösséget?! Az 
sem volna hiábavaló, hogy a Mi
atyánk és a Hitvallás közös, öku
menikus szövegezése után megkísé
relnénk közös imaheti liturgia ki
dolgozását is. Bizonyosan öröm
mel fogadnák gyülekezeteink és hí
veink ezt az újabb lépést az öku- 
mené útján!

Tóth-Szöllös Mihály

mutatja, hogy a vallás és egyház mai 
helyzetét és értékelését milyen mó
don és milyen céllal igyekeznek fel
tárni. Azt is láthatjuk, hogy a kérdé
seket keresztyén és bibliai szempont
ból igyekeznek megközelíteni és 
megvilágítani.

A füzetben kronológiai sorrend
ben találjuk a pártállamból a rend
szerváltozáson keresztül napjainkig 
terjedő vonulatot. Az egyházakra 
nehezedő szorítás lassú felengedését, 
a katonai szolgálat enyhülését (alter
natív szolgálat),’bizonyos törvények 
hatályon kívül helyezését és az egy
házak megkövetését követte az Al
kotmánymódosítás, majd az 1990. 
évi IV. törvény a vallás- és lelkiisme
reti szabadságról. Talán m ár feledés
be ment, hogy 1989. október 20-án a 
Vallásügyi Tanács megalakulásakor 
a miniszterelnök „elismerte a múltbe
li rossz struktúrát és megkövetle az 
egyházakat az ellenük elkövetett bű
nök miatt." Részletesen foglalkozik 
a tanulmány az 1990-es választások 
után, az új kormány munkája nyo
mán felvetődött kölcsönös kérdések
kel, melyek a kapcsolatot hol akadá
lyozták, hol segítették, felvázolva 
azokat a vitákat, melyek fontos dön
téseket eredményeztek. A viták kö
zéppontjában a nevelés és oktatás, a 
hitoktatás, az egyházaknak a médiu
mokhoz való megnyilatkozási lehe
tőségei, az egyházi ingatlanok kérdé
se és a pénzügyi támogatás ügye ál
lottak. Külön fejezet tárgyalja a 
„modellkeresés” problémáit, az 
együttműködés sajátos területeit az 
állam és az egyház szétválasztásának 
véghezvitele után is. Függelékben ta
lálhatunk néhány dokumentumot, 
miniszteri rendeletet, különböző 
egyházak állásfoglalásait és megálla
podások szövegét.

Haszonnal olvashatják nemcsak 
lelkészek, de gyülekezeti tagjaink is.

Társadalmi változások és az egyház

L E L K É SZ  L E SZ E K

Reménység szerint sokan veszik 
kezükbe ebben az évben is az egye
temi felvételi jelentkezési lapot az
zal a szándékkal, hogy az Evangé
likus Teológiai A kadém iát írják be 
választott intézményként. Talán 
nem is gondolunk arra, hogy mi
lyen nagy áldás egyházunk szám á
ra a teológiai hallgatók létszámá
nak növekedése. Ám ezzel egy idő
ben érzem azt a kérdést is nagyon 
fontosnak, hogy tudják-e az indu
lók, mire jelentkeznek. V alóban ez 
a hivatás az, ahol legjobban szol
gálhatnak egyházunkban? Nem  le
het a pályaválasztási tanácsadó
ban csupán néhány m ondatban 
összegezni azt, amire ennél a  dön
tésnél figyelni kellene. A hangos 
gondolkodás eszközével, m int aki 
m ár pár éve a felvételi beszélgeté
sek résztvevője vagyok, szeretném 
ezt a  kérdést körüljárni, és együtt
gondolkodni minden testvérünk
kel, aki érzi a lelkészképzés és 
utánpótlás fontosságát és jelentő
ségét. Persze nem utolsósorban be
szélgetni szeretnék, ilyen m ódon 
m ár m ost azokkal, akik ma erre a 
pályára szeretnének indulni.

Szükség van a hívó szóra

Bár ez sokszor egészen halk és 
alázatos hangon a leghitelesebb. 
Sohasem tudnám  elfelejteni azokat 
a régi arcokat, akik kisgyermek 
korom ban rám  néztek, és csak 
annyit m ondtak: legyél pap  te is, 
m int édesapád! T iltakoztam  per
sze azonnal, vagy hirtelen elszalad
tam. De azt gondolom, egy széles 
nemzedék kapta meg a hívást a 
szülői házban, a meghitt, parókiái 
légkörben. Egy átlagos lelkészgye
rek évente 100-200 szolgálatot 
hallgat végig, és sok esetben m ajd
nem ugy^nennyiszer segédkezik a 
templom és gyülekezeti terem  elő
készítésében. Hozzánő az épület
hez, közösséghez, életformához. 
Bár ez csak kis ,je lzések én t m a
rad meg sok esetben, de növeked
het elhatározássá és meghallott is
teni üzenetté. Az utóbbi években, 
évtizedben egy-egy ifjúsági konfe
rencia vagy egy lelkész lendületes, 
vonzó szolgálata állt a háttérben a

Pályaválasztás
nem lelkészi családból indulók szá
m ára. Olyan erős volt ez a hatás, 
hogy m a m ár kevesebb a lelkész- 
gyermek, m int a nem lelkész csa
ládból származó hallgató a Teoló
gián. Van, akit a szülei biztattak, 
és van, akinél a szülők nem nagyon 
örültek, m ert éppen ezzel a hívás
sal kezdődött el az egyházi ismere
tek első órája életükben. Egy egé
szen különleges hívás a felnőtt 
konfirmáció. Friss Krisztus-közel
ségből érkező, két-három  éves 
evangélikus m últú hallgatóké. 
„Nincs mit gondolkodni, indulni 
kell!” -  ez az alapállás. Szép elhí
vás! történetek, a m egragadtatás 
különleges érzése azonban még 
nem elég arra, hogy megszülessen 
a döntés: lelkész szeretnék lenni!

Szükség van egy őszülte, 
emberi szó ra ...

Aki elindul erre az útra, nem 
nékülözheti azt a közvetítőt, akivel 
az átbeszélt órák és napok alatt 
kikristályosodik a végleges elhatá
rozás. - Krisztus tanítványai ma 
sem m agukban indulnak, hanem 
áll mellettük valaki, aki megerősí
ti, biztatja őket. Fantasztikus em
léke m aradt bennem annak a pil- 
latnak, amelyben egy idősebb lel
késztestvér radikális kijelentését 
hallottam : menj a Teológiára, nem 
bánod meg! Tudom , hogy ez a 
m ondat nem elbocsátó m ondat 
volt, hanem belépő imádság az én 
későbbi életemért. Kell a háttér, 
kell a „hátország” a lelkészi pályá
ra  indulónak, m ert enélkül, „ma
gányos farkasként” , előbb vagy 
utóbb elvész a kezdeti lendület. 
Bárcsak lenne minden mai hallga
tónak egy-egy imádkozó, sőt néha 
a lelki fejlődésre is rákérdező, a 
felvételi laptól a lelkészavatásig el
kísérő igaz „hittestvére” és -  Isten 
emberek előtt is -  őriző társa. Ha 
ez hiányzik az indulásnál, könnyen 
válik valaki a teológusévek alatt 
zárkózottá, sőt elszigeteltté. Pedig 
nagy igazságot m ondott ki a teoló
gusszülők első találkozóján az a 
beledi édesapa, aki arra tette fel
szólalásában a hangsúlyt, hogy 
csak annak érdemes a lelkészi pá

lyára készülni, aki meg tudja szólí
tani az embereket, és emberközel
ben, érthetően, nyitottan és bát
ran hirdeti Krisztus evangéliumát.
A  kommunikáció első órája talán 
éppen ennél a dialógusban tisz
tázódó pályaválasztásnál kezdő
dik. Megszólítottként válunk iga
zán megszólítóvá!

Szükség van a belső lángra...

Tudom, hogy nem lehet követel
ményként állítani egy ilyen mon
datot, de nem lehet elhallgatni 
sem. Nem hagy nyugodni az isten
közelség, a krisztusi lelkűiét, mert 
nem egy szakma elsajátítására in
dulok, hanem egy küldetés vállalá
sára. Ahogy egy induló nagykövet 
sem a fogadó ország fényén vagy 
sötétségén tájékozódik, hanem 
küldő népe szeretetén és szolgála
tán. Nem lehet eleget imádkozni és 
kérdezni Isten színe e lő tt: valóban 
felizzott m ár az életem annyira, 
hogy Jézus képviseletében indul
jak ?  Nemcsak saját lángom pislá
kolása téveszt meg? Ennek a leg
jobb  próbája a korai, rendszeres 
gyülekezeti szolgálat , jó  és rossz 
napokban” egyaránt. Odaállni és 
gyalogolni a lelkész mellett. Meg
nézni közelről, m it is jelent a m a is 
élő megszólítás -  „nagytiszteletű 
ú r” -  m ögötti harc, öröm és bánat. 
M ert igaz, hogy szükség van m o
dem  és új stílusú lelkészekre, de 
mindegyikünk beleáll egy valódi 
sorba, ahol előtte is küzdő lelkész 
szolgált, m int Jézus Krisztus köve
te. Ahhoz, hogy a stafétaváltás 
drám ai aktusa gördülékeny lehes
sen, elkerülehetetlenül fontos egy 
darabig futni az előddel, akiben 
esetleg igazi példaképet találhatok 
a mai példaszegény környezetben. 
Az ismeretet lehet bővíteni, a tu
dást valóban növelheti az öt tanul
mányi esztendő, de ezt az alaplán
got, az igazi, lelki értelemben vett 
„őrlángot” az indító környezetben 
gyújtja meg Isten Szentlelke. *

(Folytatjuk)

Dr. Szabó Lajos

A H IT  M É R T É K E  S Z E R IN T

Betegség vagy bűn az alkoholizmus?
Meg kellene határoznunk, hogy egy

általán mit értünk alkoholizmuson. 
Azt még minden bizonnyal nem lehet 
és nem kell alkoholizmusnak monda
nunk, ha egy-egy ünnepi ebéd után 
megiszunk egy pohár bort. Ilyen ese
tekre nézve még Pál apostolt is szoktuk 
idézni a magunk igazolására. Hiszen ő 
tanította így Timóteust: „Ezután ne 
csak vizet igyál, hanem -  gyomrodra és 
gyakori gyengélkedésedre való tekintet
tel -  élj egy kevés borral is.” (2Tim 
5,23). A kevés bor még gyógyszer is 
lehet. Természetesen, ha i ismerjük a 
magunk alkoholt befogadó képességét, 
vagyis azt a határt, ahol meg kell áll-, 
nunk, mondván: eddig és ne.tovább! 
Ha ugyanis nem állunk meg ennél a 
határnál, akkor bekövetkezik a részeg
ség, a mámor, amit előbb ugyan undo
rítónak és utálatosnak találunk, utóbb 
azonban kívánatosnak és csábítónak. 
A vérünkbe furakodó alkohol feléb
reszti benniink az újabb alkoholfo
gyasztás vágyát. Ez az út vezet azután 
a legbiztosabban az alkoholizmus felé.

Az alkoholizmus, vagyis a szeszes 
italoknak túlzott mértékben való élve
zése végső soron elvezet egy olyaij álla
potba, amelyben súlyos kóros testi és 
lelki tünetek jelentkezhetnek. Az alko
hol behatol az idegsejtekbe és azokat 
megbetegiti, az idegrendszerre bénító 
hatást fejt ki. Az alkohol erősen befo
lyásolja az érzelmi életet, az alkoholiz
musban szenvedő ember durva, go
romba lesz, az erkölcsi gátlások felsza
badulnak, az ember sok gonoszságra, 
bűnre lesz hajlamos. Ugyanakkor sok 
más testi betegség is kapcsolódik az 
alkohol mértéktelen fogyasztásához. 
Ilyenek a gyomor- és bélrendszeri be

tegségek, a vese és a máj megbetegedé
se. Nem csoda, hogy ilyen módon az 
alkoholistát betegnek kell tekinteni és 
betegként kell kezelni. Azonban nem 
az alkoholizmus a betegség, hanem az 
alkohol mértéktelen fogyasztása okoz 
betegséget. Ennek a megállapítása azért 
szükséges, hogy világosan lássuk: az al
koholizmus bűn, amit az ember önma
ga, embertársa és Isten ellen elkövet.

Természetesen az alkohol mértéken 
felüli fogyasztása elsősorban önma
gunk ellen elkövetett bűn. Önmagunk 
életét tesszük tönkre, ha akkor nem 
tesszük le a poharat, amikor még lehet, 
amikor még akaratunkat nem gyengí
tette meg az alkohol bénító ereje. Az 
alkoholizmusba vivő meredek lejtőn 
már megállni nem tudó, az akaratukat 
már érvényesíteni nem képes emberek 
gyakran mondják: én nem tudom le
győzni a bennem levő alkohol utáni 
vágyat, beteg vagyok, önmagamat nem 
tudom meggyógyítani. Valóban, a mo
csárba süllyedt ember csak a mesék 
világában képes arra, hogy saját hajá
nál fogva húzza ki önmagát, a valóság
ban ez lehetetlen. Az önmegváltásra 
képtelenek vagyunk, bármennyire hir
deti is ezt sok magát modern vallásként 
hirdető filozófia és áltudomány. Ne 
higgyünk az ilyen meséknek! Viszont 
annál inkább fogadjuk el Megváltó 
Urunknak a hívását, aki ezt mondta: 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok és meg vagytok terhel
ve, és én megnyugvást adok nektek.” 
(Mt 11,28) Csak egyedül Ő a Szabadí
tó, csak 0  menthet meg szenvedélyek 
rabságából!

Sokan azt gondolják, hogy az alko
hol össze tud kapcsolni embereket egy

mással, barátságok szövődnek a pohár 
mellett és az összetört életek ott talál- 
nak vigaszra, ahol egy kis szesz oldja 
fel a bánatot. Valójában az a helyzet, 
hogy sokféle közösségi kapocs feloldá
sára alkalinas az alkohol. A házassá
gok felbomlásának egyik leggyakoribb 
oka az iszákosság, vagy az ebből követ
kező garázdaság és kicsapongás, erköl
csi lazaság. A munkahelyi fegyelmezet
lenség, ami az állás elveszítésével is jár
hat, sokszor taszítja ki az ital rabságá
ban szenvedő embert munkatársak kö
zösségéből, s lesz magányossá, társta- 
lanná, egyedül vergődővé a közösségi 
életre teremtett ember. A társadalom 
kivetettjévé is lesz az ilyen ember, hi
szen a közfelfogás szerint ezek az em
berek terhére vannak a társadalomnak, 
iszákosságuk miatt alkalmatlanokká 
válnak a rendszeres munkavégzésre, és 
csak terhelik a kórházi ellátást és a 
társadalombiztosítást. A közösség nem 
épül, hanem inkább romlik ember és 
embertársa között.

A legnagyobb baj azonban az, hogy 
az Isten képére és hasonlatosságára te
remtett ember, akinek az Isten-gyer
mekség állapotában kellene élnie Isten 
iránti engedelmességben, sok minden
ben megszegi Isten akaratát. Tönkrete
szi önmagát, környezetét, embertársai 
ellenségévé lesz, ahelyett, hogy Isten 
akaratának megfelelően építené a kö
zösséget, fáradozna azon, hogy szű- 
kebb és tágabb értelemben vett világa 
boldogan éljen, betöltse emberi hivatá
sát. Csak az Isten nagy kegyelme, hogy 
még nincsen végünk! Urunk vár és 
hosszan tűr. Megtérésünket várja. Bo
csánata kész mindazok számára, akik 
a bűn terhét hordják, szabadulást hir
det a megkötözötteknek, még az alko
hol rabságában sinylődöknek is.

Vető Béla
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Gondolatban ott jártam megint 
a tiszta vizű patak partján. 
Belemártottam a kezem.
Hideg volt és jóízű.
Láttam az ágakon 
felduzzadó vizet.
Láttam megint a nyulat, 
ahogy egy ugrással átugrott 
az egyik partról a másikra. 
Láttam a madarat 
a part menti nagy fán. 
Gondolatban
kis ágacskát dobtam a vízbe,

hátha elúszik majd.
Megint elakadt.

Olyan jó, hogy néha 
visszaemlékezhetünk 
a szép pillanatokra, 
érzésekre, 
ízekre,
madarakra, nyulakra 
és patakokra.
Kérlek, Uram, 
hozd el újra ezeket.
Hogy tudjak majd ebből élni, 
ha már nem lesznek.

K ISISK O LÁ SO K  BIBLIÁJA FERI B Á C SI JÁTÉKAI

Jézus egy samáriai falunál Gondoltam egy bibliai történetre

Jézus és tanítványai az ellenséges Samárián mennek át. 
Bár itt nem szeretik őket, mégis arra gondolnak, talán 
bofogadják őket éjszakára.

Nem kapnak szál
lást sehol. A tanít
ványok nagyon dü
hösek. Péter és Já 
nos el akarja pusz
títani a falut Jézus 
erejével. Jézus cso
dálkozik tanítvá
nyain.

-  Milyen lélek 
van bennetek? -  
kérdezi. -  Én nem 
bosszúálllásra, ha
nem az emberek 
megmentésére jö t
tem. Aztán tovább 
mennek.

A kitalálandó történet harm adik szavát úgy kapjá
tok meg, hogy a két kérdésre adott kétszótagos vála
szokból az első válasz második, illetve a másik válasz 
első szótagját összeillesztitek.

A két kérdés:
1. Hogy hívják Jáfet egyik fiát.
2. Hogy hívták azt a helyet, ahol Jézus meggyógyí

tott egy megszállottat.
A megfejtéseket, a bekeretezett címre adjátok fel a 

lap dátum a utáni keddig!
♦

Játékunk állása a második forduló után a követke
zőképpen alakult:

Eddig 8 pontot értek el: Kollár Gábor és Tamás 
(Dunaegyháza); Illés Adél (Egyházasdengeleg)

6 pontos: Bánki Renáta (Inota)
3 pontos: Tóth Kálmán és Katalin (Budapest)
Ismét néhány szó a pontozásról. Az a megfejtő 

kapna 5 pontot, aki m ár az első szó megfejtésekor 
rájönne, hogy melyik történetre gondoltam . 4 pontot 
az kapott, aki két szóból jö tt rá a megfejtésre. 3 pont 
annak a jutalm a, aki három  szóból találja ki, hogy 
melyik történetről van szó. H a valaki hibásan kérdez 
rá a történetre, azért egy-egy pont levonás jár.

PR Ó B Á L D  M E G

Mi van a fa alatt?

A gyerekrovat készítői stábjának címe:
Koczor Tamás, 2373 Dabas-Gyón, Luther u. 14.

A játékot a következő címre küldjétek: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyünk, Petőfi u. 359.

A könyvek a barátaink. Nem iga?, 
hogy mindenkinek ugyanazt adják. 
Minden ember másképp reagál egy 
mondatukra is. Van, aki nevetséges
nek talál egy helyzetet. Én inkább 
sírnék akkor...

Özönlik ránk a műsorszórás jogán 
a brutalitás. Minden krimi alapfelté
tele legalább egy gyilkosság. Es nem 
is ütközünk meg rajta! „Nem, hiszen 
nem ez a célja, hanem a bonyoda
lom, a konfliktus kibogozása.” Miért 
vagyunk közönyösek? Miért nem 
gondolunk bele? „De nem a valósá
got játsszák el, hanem csak kitalált 
sztorikat!” -  Nem igaz. Egy nap 
alatt mennyi mindennel találko
zunk!

-  Verekedő, egymást tépő cigá
nyok az aluljáróban, pár filléren ma
rakodó'hajléktalanok, akik a kocs
ma felé fordulva káromkodnak.

-  Egymást taposó emberek a tö
mött járműveken...

-  A szomszédasszonyunk haragja,

Isten nélkül...
mert a kutyánk otthagyta a fa tövé
ben a jelzését.

-  Az ingázók tülekedése hazafelé. 
M ár félórával a vonat indulása előtt 
nem találnak helyet...

-  Az utcán közönyösen siető vagy 
bámészkodó emberek. Nézzünk kö
rül, hol látszik egy boldog arc? Csak 
ritkán látni egy-egy örülő fiatal párt, 
de ők is fogynak. Inkább kérődző, 
egymás rágógumiját bámuló, közö
nyös, szuperfelszerelésekben járó, 
menő fiúkat és lányokat láthatunk. 
Ha szerencsénk van, nem halljuk, 
mit beszélnek...

Hol lakik a boldogság? Talán meg 
kellene kérdezni a közönyösen röp
cédulákat, hirdetéseket osztogató 
embereket. Mert emberek! Látjuk az 
arcukat?

Üvölt az aluljáróban a Mainaphóci- 
pőkacsamagyamarancs. Tudjuk, mi 
van bennük? Mármint akik megveszik 
a lapokat. Tudjuk, mit gondolnak a 
cikkekről? Tudjuk, miért veszik?

Ha elmegyünk egy játszótér mel
lett, mit hallunk? Boldog gyerekne
vetést? Nem! „Gyere ide, mit csi
nálsz, tedd le azonnal, hol csavarog 
az apád már megint, te büdös, ezért 
szültelek, megmondtam, hogy azon
nal tedd le...” Szünet nélkül. Pont 
nélkül. Lélegzetvétel nélkül. Szeretet 
nélkül.

És az óvoda? A gyermekzsivaj 
nagy. A gyerekek játszanak. Vagy 
ölik egymást. Az óvónők beszélget
nek. Mert hát, ugye, fontos, hogy hol 
lehet olcsón melegítőt, gesztenyepü
rét, Mikulás-csomagot kapni.

Élünk. És nem figyelünk a köny
vekre. Pedig a problémákra is felhív
ják a figyelmet. Persze nem a dajka
regények, a Tiffany, Júlia és társaik. 
És nem is a Ewingok a döntőek.

Élünk. És nem figyelünk az embe
rekre. Szünet nélkül élünk. Pont nél
kül. LÉLEKzetvétel nélkül. Szeretet 
nélkül.

Sz. E.

Cseppek a kereszten
Kinézett az ablakon. Zuhogott az eső. Pedig azt 

szerette volna leírni, hogyan jutott el Istenhez. Hogy is 
történt?

Ült a fűben. Keserűen, egyedül a nagy óriás alatt, 
elgondolkozott, hogy milyen forrón süt, pontosan be
osztva, hol itt, hol ott világit. Rendezetten. Belül égető
hamvasz tó tűz. Hidrogénatomok. Perzselő meleg. És a 
Földön már megszelídülve jelentkezik. Mintha elfáradt 
volna az úton. Nem megtört, csak jó.

Ült. Végignézett magán. Kereste Istent, illetve Vala
kit, aki felelős az egészért. Akiért felelősek vagyunk.

Elment hatalmas táborokba. Sokan voltak. Mind 
hittek. De ö csak keresett. Nem talált.

Elment ember építette óriás templomokba. Sokan 
voltak. Mind hittek? De ö csak keresett. Nem talált.

Elment csöndes kápolnákba. Kevesen voltak. Hit
tek? De ő csak keresett. Nem talált.

Kereste hidegben, nyárban. Utcán. Emberek szavá
ban. Emberek kezében. Szemekben. Állatok melegé
ben. Nem találta.

Ült... Viharfellegek gyülekeztek. Ült a fűben. Sírt. 
Nem találta ISTENT! Kereste. „Miért nincs?! -  kér
dezte sírva, és átkozódott. Ekkor átkarolta valaki. Va
laki, aki mindig mellette volt. De ő nem érezte.

Egy fűszálra, a zöld tengerben, felmászott egy han
gya. Lélegző, apró teremtmény. Aki nem képes a hitre. 
Aki nem képes gondolkozni. Vagy mégis?

Ült a fűben. A hangya lassan araszolt felfelé. Végül 
megmászta a számára legnagyobb teljesítményt. Majd 
csöndesen leporoszkált.

És erre ö boldog lett. Rájött, azért ment ő sok helyre, 
hogy ide visszatérjen. A kertjébe. És nem tudta felfogni 
az egészet, de nem tudta elmondani, sem leírni. Csak 
negyvenedik érzékszervvel észlelni.

És megérezte őt, aki mindig vele volt. Akiért elment 
a kis, füves kertjéből. Akit keresett. Visszament és 
megtalálta. E lse kellett volna mennie?!?

Most esik az eső. Néz ki az ablakon. Hónapok vá
lasztották már el attól a naptól. Nézett, nézett. Csurog 
lefelé az eső, mint egy könnycsepp. Könnycsepp egy 
kereszten.

„Hol van az a nyár? A füves kert? Miért nincs itt a 
hangya?" -  és átkozódott újból. Egy kéz nehezedett a 
vállára. De nem érezte nehéznek...

Megtalálta a kést, és hazatért. Oda, ahol a hangyája 
volt. Hazament az örök füves kertbe, hogy megnyugod
jon. És egy vércsepp csurgóit lefelé a kereszten.

Sz. E.

Urunk!
Köszönjük, hogy érezhetjük áldásodat, 
jóságos kezed érintését!
Igéd életet jelent számunkra,
Igazságod a mi támaszunk.

Világunk a Te teremtő akaratodból született, 
életet ajándékoztál számunkra.
Te adtad időnket,
hogy hitünk Beléd kapaszkodik -  ez is a Te

műved.

A Te akaratod: békesség a Földön, béke az
emberek között. 

Nevedben van reménységünk, semmi másba nem
kapaszkodhatunk.

A Te országod jelenti számunkra a jövőt, 
Szentlelked által erőddel ruházol föl.

Szenvedésed árulásunkkal okoztuk, 
hitetlenségünk: a kereszted.
Hitünk csekélysége oly sokszor megszomorít, 
szavaink, tetteink megsebeznek.

Látjuk kegyelmed jeleit a világban: 
ahol emberek testvérként szeretik egymást, 
ahol hit és szabadság fakad Lelked nyomán, " 
ahol hálát adnak Neked a mindennapi kenyérért.

Urunk, áldásod érezzük, 
jóságos jelenléted erejét.
Mindezt Fiadnak, Jézusnak köszönjük, 
Testvérünknek, aki megváltott minket.

Ő  él, közöttünk és bennünk lakik, 
ahogy megígérte tanítványainak.
Ő  a remény jele az egész földkerekség számára, 
a Cél, ahová hazaérkezünk.

Urunk, fogadd ezt a vallomást, mint
köszönetünk szavát! 

Küldj erőt szeretni: barátainkat, ellenségeinket! 
Hadd legyünk követeid ott, ahol nem ismernek

Téged,
ahol szenvedés és bűn uralkodik.
Mert Tied a Hatalom, az Erő és a Kegyelem

mindörökké. Ámen.

I

Aszódon már 1766 óta fennállt az evangélikusok 
/ I  iskolája. Az intézmény jó  hírnévnek örvendett. 
Nem véletlen, hogy 1835-ben P e t r o v i c s  I s t 
ván kiskőrösi mészárosmester is ide íratta be fiát, 
Sándort.

A 12 éves P e t r o v i c s  S á n d o r  a Neumann- 
családnál lakott. Szomszédjuk kertjében volt egy 
körtefa, amit az ifjú egy alkalommal megdézsmált; 
a tulajdonos, Némedi gazda azonban rajtakapta és 
alaposan megverte. (Ennek alapján keletkezett ké
sőbb „Szeget szeggel" című verse.)

Három évet töltött az ifjú Petrovics Aszódon. 
Ehhez az időszakhoz fűződik első szerelme. 
C a n c r i n y  E m í l iá h o z  vonzotta a szép érzés; a 
lány azonban nem vette őt komolyan. (Később hozzá 
irta az ifjú költő „A hűtelenhez" című versét.)

Aszód lakossága ekkor három nyelven beszélt: 
magyarul, németül és szlovákul. A kisváros szellemi 
életének központja az evangélikus iskola volt. Petro
vics Sándor a „scola latina" tagozatra járt.

Latin iskola volt ez, de a tanítás már jelentős 
részben magyarul folyt. Az 1837/38. tanévben már 
hét tantárgyat tanítottak a mi nyelvünkön. Ezek 
voltak: a „latin és magyar stílusgyakorlatok", az 
egyetemes történet, a hittan, a magyar nyelv, a szó
noklattan, a „Németország, Ausztria, Svájc és Itália 
földrajza” és a „természetismeret".

A z ifjú Sándor mindvégig jól tanult az aszódi 
iskolában. Osztályzatai mindig „eminens”-ek vol
tak. Ennek is köszönhető, hogy az 1837/38. tanévben 
négy hónapra rábízták az iskola könyvtárát. Sokat 
olvasott. (Társai el is nevezték öt „Könyves Sán
dor”-nak.) Lelkesedett O v i d i u s  és H o r a t i u s  
verseiért. Érdekelte őt C o l u m b u s  felfedezésének 
története és B u d a i  É z s a i á s  történelmi könyvei 
is.

Petrovics Sándor ifjúi lelkét már ekkor megra
gadták a szabadság eszméi. Rajzot készített például

Petőfi aszódi diákévei

T e l i  V i lm osró l  és ezt diáktársai kézről kézre 
adták.

Barátság fűzte két iskolatársához: Sárkány Já
noshoz és öccséhez. S á r k á n y  Sámue lhez .  
„Szeretném, ha már valahára láthatnálak" -  írta az 
előbbihez 1837. január 13-án, a vakáció végén. Pet
rovics Sándor levelei több érdekességet is tartalmaz
tak. Leleplezte például egyik nem éppen jellemes 
osztálytársát: „Baross  S á n d o r  árulkodóról 
tudósítlak, mely már engem is néhányszor Professor 
Uramnál be is vádolt - , hogy még jó l declinálni sem 
tud..."

1836. január 23-i levelében érdekes hírről tudósí
totta Sárkány Jánost: „Nagy érdemű Professor 
Urunk elvette feleségül Juli Nénénket." K o r e n  
I s t v á n  tanár ugyanis ekkor házasodott össze 
N e u m a n n  Júliával .  Érdemes közelebbről meg
vizsgálni: milyen volt az ifjú Petrovics Sándor kap
csolata e nagynevű, kiváló pedagógussal, aki őt há
rom éven át tanította.

Koren István volt az osztály egyedüli tanára. így 
mindegyik tantárgyat ő oktatta. Nagy tudása tiszte
letet keltett. Ugyanakkor igen szigorú is volt.

Az ifjú Sándor időnként túl élénknek bizonyult. 
Néha ezért, néha pedig társai helyett szenvedett ve
rést vagy más büntetést. Sok kisdiák lázadozott e 
szigorúság ellen. Létrejött a tanulók titkos társasá
ga, melyhez Petrovics is tartozott. (Itt mindenki 
álnevet használt. Petrovics magát B e c s k e r e k i -  
nek nevezte; így hívták Z ö l d  M a r c i  betyár 
egyik társát.) E titkos társaság egyik célja „Koren 
tanár úr zsarnoksága" elleni küzdelem volt. Mindez 
persze játéknak bizonyult, de az ifjú Sándor esetében 
már megmutatkozott itt későbbi zsarnokellenessége.

Éppen akkoriban tartózkodott Aszódon egy ván
dorszínész-társulat. Az ifjú Petrovics sűrűn látogatta 
előadásaikat. Egyik napon bejelentette Koren Ist
vánnak: otthagyja az iskolát és színész lesz. Ezért 
szobafogságot kapott. A tanár értesítése alapján 
édesapja is Aszódra jö tt és lebeszélte fiá t a színészet
ről. (Később ennek emlékére írta Első esküm című 
versét.)

Koren tanár úr az egyik órán megkérdezte Petro
vics Sándortól: „Határozza meg, mi a diák ?” Az ifjú 
frappánsan felelt: „A diák oly semmi, melyből min
den lehet.” (Mintha megálmodta volna későbbi élet
pályáját. ..)

Koren István később így emlékezett vissza neves 
tanítványára: „latinul és németül elég helyesen be
szélt, verseket faragni is próbálgatott; a magyar 
irályban annyira kitüntette magát, hogy ö bizatta- 
tott meg az akkoriban szokásos búcsúszó... elkészí
tésével és elmondásával; írt és rajzolt minden társai 
közt a legjobban..."

Petrovics is -  bár néha lázadozott a szigorúság 
ellen -  tisztelte és becsülte nagytudású tanárát. 
A következő évben öccsét, P e t r o v i c s  I s t v á n t  
is elhozta Korenhez, e szavak kíséretében: „Tanár 
úr, meggyőződtem, hogy itt engem nagyon jó l taníta
nak, ezért elhoztam öcsémet is. Ajánlom pártfogásá
ba!”

Koren Istvánt halála után sok igazságtalan vád 
érte. Egyesek németbarátsággal, mások „pánszláv 
érzelmek”-kel gyanúsították. (Mondani sem kell, 
hogy ez a két vád eleve kizárta egymást...)

„A derék iskolamesterre a késői utókor sok rosz- 
szat, a valóságtól messze távol álló adatokat közölt! 
-  állapította meg d r . T e r r a y  B a r n a b á s  ne

veléstörténész, k i maga is évekig tanított Aszódon. 
Egyik írásában idézett egy 1842-es cikkből, amely 
szerint Koren István „nemzeti nyelvünk buzgó ter
jesztése által" szerzett komoly érdemeket. D r . 
T e r r a y  B a r n a b á s  és K a r d o s  G y ö r g y  kö
zös tanulmányukban pedig csattanósan cáfolták meg 
a vádakat: „Ahogy az egyes évek tanterveit végigte
kintjük, úgy látjuk világosan azt, hogy Koren nem
hogy elszlávosítani vagy elnémetesíteni akart volna, 
hanem éppen Petőfi Aszódon eltöltött utolsó évében, 
1837/38-ban a magyarul tanított tantárgyak száma 
hétre emelkedett.”

Eljött 1838 júniusa. Petrovics István a végzős 
aszódi diákoknak irta Búcsúzás című versét (első 
fennmaradt költeményét). Ebben köszönetét mond 
a „drága tanító úrnak”, Koren Istvánnak, k i .fárad- 
hatlan iparral / A tudományokban jártassá tenni 
akartál.” Felidézte az iskolai kedves emlékeket. Bú
csúzó diáktársait figyelmeztette:

„Még egyszer gondoljunk itten lelt örömeinkre, 
Gondoljuk, mennyit fáradtunk s izzadozánk itt,
A tudományoknak kimeríthetetlen ösvényén.”

Ekkoriban következett be Petrovics szüleinek 
anyagi romlása. A kisdiák nem folytathatta tanul
mányait Aszódon. Az itt eltöltött éveket azonban 
sohasem felejtette el.

Később, már P e t ő f i  S á n d o r  néven irta Üti 
jegyzetek című művét. Ebben három pontba szedve 
értékelte aszódi diákéveit:

„1. Itt kezdtem verseket csinálni; -
2. Itt voltam először szerelmes, -
3. Itt akartam először színésszé lenni."
Az aszódi evangélikus iskolában eltöltött három 

esztendő igen jelentős volt Petőfi életében. Jelleme 
fejlődésében, irodalmi érdeklődése kialakulásában 
egyaránt sokat köszönhetett az itteni „alma mater"- 
nek.

Dr. Merényi László
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Új toronyóra Ostffyasszonyfán
Evangélikus Élet 1994. feb r u á r  13.

FÉLREÉRTÉSEK A ZSINAT SZEREPÉRŐL

Az ostffyasszonyfai evangélikus 
templom büszkén emelkedik a falu 
közepén egy dom btetőn. A század 
elején építtette az Ostffy család.

Tulajdonképpen ekkor alakult 
meg az evangélikus gyülekezet, hi
szen addig Csöngére já rtak  á t is
tentiszteletre a hívek. Ennek az 
épületnek is az az érdekessége -  
sok m ás tem plom hoz hasonlóan 
hogy eredetileg egy m echanikus, 
felhúzható to ronyórát is beépítet
tek. Ezeknek a szerkezeteknek év
százados hagyom ánya van. Régen 
-  am ikor még a hordozható  kar
órák  ismeretlenek voltak - ,  a 
tem plom torony szám lapján volt 
leolvasható a pontos idő, illetve 
távolább a hangjelzéseken keresz
tül figyelmeztetett a m úló időre. 
A tem plom ok órájának van még 
teológiai jelentősége is. Az embere
ket a kegyelmi időre akarja rádöb
benteni. Senki nem tudja, meddig 
ta rt éledének ideje, meddig ta rt a 
ma. Életünk a kegyelmi idő. M in
den negyedórában azt a harangot 
üti meg a jelzőkalapács, amelynek 
zúgása kíséri el halo tta inkat is a

temetőbe. Ostffyasszonyfán ez két
szeresen is igaz, m ert minden teme
tésen -  felekezetre való tekintet 
nélkül -  szólalnak meg a katolikus 
és az evangélikus tem plom  harang
ja i is.

Az elmúlt karácsonykor szép 
ajándéka volt a falunak, hogy több 
m int negyedszázados hallgatás 
u tán  sikerült közös összefogással 
egy új és m odern óraszerkezetet 
felszereltetni. A falu lakóin kívül 
segített az önkorm ányzat, a Sár
vári Állami Gazdaság, a Celídö- 
mölki Á FÉSZ, a Répcelaki T aka
rékszövetkezet, az Országos Egy
ház, a Műemlékfelügyelőség és a 
beszereléshez az Ostffyasszonyfai 
Szövetkezet.

H uszonöt év u tán  legyen ismét 
ékessége a falunak az óra, amely 
m agasan a falu felett kiemelkedve 
m utassa m inden em ber szám ára a 
m úló időt.

Menyes Gyula

Méreg a marcipánban
Anyai szeretet címmel négyrészes 

filmet láttam  a Tv 1-ben. A kár 
rém drám ának is nevezhetnénk, 
mert az örvénylésének közepét ké
pező anya „szeretete” úgyszólván 
burjánzásnak indul, önzése egyre 
kevésbé ismer határt, egyetlen fiát 
m ind vadabbul akarja birtokolni, 
avégett is, hogy volt férjén bosszút 
álljon. Ennek érdekében még gyer
mekgyilkosságtól sem riad vissza 
(mérgezett m arcipánnal). Am ikor 
pedig kiderül, hogy hőn szeretett fia 
titkon mégis el-eljár az apjához, 
mindent elsöprően kitör rajta  az 
őrültség, hogy kiszolgáltatottan 
kórházi ágyon fekvő „egyetlen gyer
mekét” ölje meg, hiszen „áruló” .

Szélsőséges eset, lélektani hor
ror, hatásvadászat -  intézhetnénk 
el a tém át egy kézlegyeintéssel. N é
mi igazság volna is ebben. Ám  a 
kalsszikus tragédiák is kirívó, ki
éleződött helyzeteket jelenítenek 
meg, melyek éppen azért hatnak  
m egrendítően, m ert alapvető em
beri szörnyűségeket tá rnak  elénk. 
Ezeknek' a fe le1 sem tréfa, m ert ha 
nem j$ .p an t0£an<úgy, de rejtetteb
ben, többé-kevésbé hasonló rom- 
lásmodell alapján  m egism étlődhet
nek, ső t ta lán  sokkal gyakrabban, 
m int gondolnánk, ú jra meg is tö r
ténnek, főként o tt, ahol k izártnak 
tartják  őket. M árpedig ha egy ka
tasztrófatípusnak csupán a negye
de következik be, az olyan, m intha 
a közelünkben nem repülőbom ba, 
„csak” egy kézigránát robbanna.

Az anya hatása a legnagyobb az 
emberek túlnyom ó többségére, 
ezért is van anyák napja. Tisztes
ség, hála illeti meg őket. A nnál ál
datlanabbak  viszont a következ
ményei annak, ha egy lényeges te
kintetben sorozatosan hibáznak, 
s ő t: ezt egyre kevésbé képesek ész
revenni. Ilyen a gyerek „túlszereté- 
se", elkényeztetése, agyonvédelme- 
zése, szűnni nem akaró  babusgatá- 
s a : a bálványnevelés. (Nem  m intha 
az ellenkező véglet, a rideg, pa
rancsuralm i irányítás volna kívá
natos!) A jnározásra rögzülve, a 
gyermekben am úgy is meglévő 
zsarnoki hajlam ot táplálják, egyre 
többnek képzeli m agát, többet is 
enged meg m agának, m ind hiúbb 
és sértődékenyebb lehet, s mivel 
tú lzo ttan  kiszolgálják óhajait, 
m egszaporodnak igényei. Ám m i
nél szélesebb fronton kell aztán ta 

lálkoznia a külvilág követelmé
nyeivel, annál keservesebben kide
rülhet, hogy ő t nem  a való életre, 
s nem  is tiszteletrem éltó em bertársi 
alapállásra és kötelességtudásra 
nevelték, sőt ta lán  szüleit is inkább 
használja, m int szereti. Anyjához 
nőtt nagy, túlkoros gyerek lehet be
lőle „felnőttként” , aki ha egyálta
lán p á rra  lel, sem házastársnak, 
sem szülőnek nem  valami alkal
mas. (Hogy ebből m ekkora baj 
lesz, az m ás körülm ényektől is 
függ.) A  „gubanc” szinte m indig az 
anyánál kezdődik.

Ki lehet erre hajlamos? Főként 
az, aki annak  idején m aga sem ka
p o tt kiegyensúlyozott nevelést, 
vagy saját kemény sorsától vesze
delmesen túlzó puhasággal szeret
né megkímélni csemetéjét. Az, aki 
hitéből sem óhajt valami jo bba t 
m egtanulni. Igen nagy szerepe le
het annak, ha az anya egyedül érzi 
magát, és szinte minden energiáját- 
szeretetét a gyerekére zúdítja -  
még ha  ezt nem  is veszi észre, sőt: 

-ő a v,tökéletes anya” . Ez m ár vesze-

A frankfurti evangéliumi sajtószol
gálat 1993 októberi 191. száma hírt ad 
arról a stuttgarti egyháztanács elé ter
jesztett jelentésről, amely beszámol a 
keresztyén kisebbségek diszkriminálá
sáról és üldözéséről az iszlám orszá
gokban. Nemcsak hogy a társadalom 
perifériájára szorítják őket, de egzisz- 
tenciájükat is veszélyeztetik. A hatósá
gok visszafogottabban viselkednek, de 
a napjainkban egyre erősödő iszlám 
ébnedési mozgalom hatására erőszakos 
fundamentalisták ragadják magukhoz 
a kezdeményezést: keresztyén templo
mokat gyújtanak fel, keresztyének üz
leteit szétrombolják, a nem-muzulmán 
állampolgárokat zaklatják és fenyege
tik, úgy, hogy a Közel-kelet iszlám or
szágaiból a keresztyén lakosság zöme 
elmenekült.

Egyiptomban pl., ahol a vallásszabad
ságot törvény garantálja, s ahol eddig 
muzulmánok és keresztyének békében és 
harmonikusan éltek együtt, a vallási erő
szak nyomására évenként 12 000-20 000 
keresztyén tér át az iszlám vallásra, kü
lönben gyermekeik taníttatásában és sa
ját munkalehetőségeiket tekintve is hát
rányos helyzetbe kerülnek.

Malajziában a kersztyén iskolákban

delmes illúzió. M agam  is ismertem 
olyan anyát, aki csaknem  sikeres 
öngyilkossági kísérlettel próbálta  
„visszaláncolni” m agához lányké
rőbe induló fiát. Egy m ásik a be
tegségével zsarolta két fiát, akik -  
m ondhatni -  felváltva alkoholizál
tak, illetve látogatták  a  valóban 
szükségesnél sokkal gyakrabban a 
m am át. A harm adik menye teme
tése u tán  azt m ondta a papnak: 
„M ost tudom , m i az imameghall
gatás! Isten visszaadta nekem a 
fiam at!” -  Hogy ez az egész mi?

Rémfilm marcipánban! M ert 
„édes” szeretetbe burkolják, s a 
„csom agoló” még hiszi is -  nem 
egyszer vallási mázzal -  hogy 
mélységesen tiszteletreméltó a ta r
talm a. H olo tt benne a méreg is. 
Rákszerű ez: ha kezdetben nem 
veszik észre, nehéz segíteni. Pedig 
segíthetne például a norm ális há
zasság előfeltétele: „A  férfi elhagy
ja  apját és anyját” (lM ó z  2,24). 
M eg az első parancsolat: N e le
gyen m ás istened!

el kellett tüntetni a keresztyén vallás
szimbólumokat.

Nigériában keresztyén templomokat 
romboltak le, és a súlyos zavargások 
sok keresztyén életébe kerültek.

Szudánban egyre szélesedik az „iszlá- 
mosítás” folyamata: keresztyén lelké
szeket, testvéreket és munkatársaikat 
zaklatják, és ha börtönbe kerülnek, on
nan csak áttérés révén szabadulhatnak.

Törökországban, Afganisztánban, 
Iránban és a többi közép-ázsiai köztár
saságban is egyre aggasztóbb a keresz
tyének helyzete -  olvasható egy a Wit- 
tembergi Tartományi Zsinat elé terjesz
tett jelentésben.

AZ EZ ÉVI ORSZÁGOS 
PAPNÉ CSENDESNAP
1994, március 19-én, szombaton dél

előtt 10 órai kezdettel kerül megrende
zésre a Budapest Deák téri gyülekezet 
termében (Budapest V. Deák tér 4. I. 
cm.). Az aktív, a nyugdíjas és özvegy 
papnék jelentkezését szeretettel várja 
az Északi Püspöki Hivatal (1125 Bu
dapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24, tel.: 
176-2448, 176-2335) március 4-ig.

Dr. Bodrog Miklós

KÜLFÖLDI HÍREK

Ez év június 8-án lesz három  
éve, hogy törvényhozó új zsina
tunk elkezdődött. A m ögöttünk 
álló idő és az eredmények lehetősé
get adnak arra, hogy néhány félre
értést megemlítsünk.

A zzal a megjegyzéssel kell kez
denem, hogy a jelenlegi zsinat tag
ja i között alig-alig vannak korábbi 
zsinatok gyakorlati tapasztalatai
val rendelkezők. Nagy többségé
ben a tagoknak először meg kellett 
tanulniuk az együttm unkálkodást, 
a zsinati m unka szabályait és sokat 
kellett tanulni arról is, milyen m ost 
az egyházunk. Hiszen egy-egy zsi
nati tag ismeri a m aga gyülekeze
tét, egyházmegyéjét, de aligha is
meri hazánk sokféle hagyományú 
és helyi-területi problém ákkal küz
dő gyülekezeteit a m aguk összesé
gében. A m eghozandó törvények
nek viszont egyházunk egészére 
kell alkalm asnak lenniük.

Két félreértés

A zsinat egyházi szerepére vo
natkozólag két félreértésről lehet 
beszámolnom és ezek a félreérté
sek nemcsak a zsinaton kívül, ha
nem azon belül is m egtalálhatók.

Az elsőt nevezhetjük „róm ai ka
tolikus” félreértésnek. Az ismert 
katolikus egyházi zsinatok nyo
mán m int például a Tridenti zsi
nat, az I. vagy II. V atikáni Zsinat, 
sokan úgy vélik, m ost ülésező zsi
natunk feladata, hogy az egyházi 
tanítás és erkölcs dolgában is nyi
latkozzon az egyházi élet és intéz
mények törvényi szabályozása 
mellett. Tehát dogm atikai és etikai 
kérdésekben hozzon döntést, hir
desse meg a mai pluralista világ
ban, milyen tanítások mellett és 
milyenek ellenében élhetjük meg 
kereszténységünket.

Akik így vélik, bizonyára öröm 
mel fogadták a korábban m ár elfo
gadott és közölt zsinati hitvallást 
és m ost a közelm últban a  gyüleke
zetek elé került szociáletikai össze
foglaló tervezetet. Jó  azonban arra

figyelnünk, hogy a katolikus egy
ház sem zsinatok segítségével fo
galmazza meg részletes dogmati
káját vagy etikáját, hanem a pápa 
tanítói hivatalán keresztül. A pá
pai és zsinati dokumentumok rész
letes és mindenki számára elérhető 
összefoglalása azután az a katekiz
mus, am it a korábbi holland kato
likus vagy a német protestáns ka
tekizmusok példája alapján most 
katolikus világkatekizmusként je
lentettek meg.

M indazoknak, akik egyházunk
ban a most folyó zsinat munkája 
eredményeként tanbeli és etikai 
vagy szociáletikai „törvények” 
vagy rendszerek, katekizmusok 
megjelenését várják, azt kell vála
szolnunk, hogy ez a zsinatnak nem 
feladata. Az egyházi rendre, a 
struktúrára vonatkozó szabályren
deletek megalkotása annak a má
sodlagos, az egyház lényege, az 
evengéliumi hirdetése után követ
kező feladatnak a szolgálata, ame
lyik medret és keretet ad az egy
házban a sajátos egyházi feladat
nak, a „proprium nak” a végzésére.

A m ásodik félreértést nevezhet
jük  „reform átus” félreértésnek. 
H azánkban ugyanis a református 
egyház gyakorlatából látjuk, hogy 
szám ukra a zsinat a végrehajtás 
szerve is a törvényalkotás mellett. 
Tehát az egyház adminisztratív fel
adatai is állandó, gyakorta össze
hívandó zsinat ellenőrzése alatt áll
nak. A jelenlegi egyházi rendünk
ben viszont ez a feladat az orszá
gos presbitérium és országos köz
gyűlés jogkörébe tartozik.

Tévedtek tehát és tévednek ma 
is azok a gyülekezeti'tagok, akik 
napi ügyekre, adminisztratív kér
désekre vonatkozólag keresik meg 
a zsinatot leveleikkel, hogy ez a 
testület intézkedjen.

Jellemző eset volt a legutóbbi 
ülésszakon a katonai lelkigondo
zás bevezetésének kérdése. Még a 
zsinat tagjai között is akadtak 
olyanok, akik elvitatták az orszá
gos presbitérium  és az elnökség jo 

gát az intézkedéshez, mert azok 
elhatározták a korábbi példák és 
gyakorlat alapján a katonai lelki
gondozási szolgálat bevezetését és 
az erre vonatkozó szerződés alá
írását. Pedig erre is van egyházi 
párhuzam! Hiszen úgy alapítottuk 
újra iskoláink egy részét, úgy szer
veztük meg gimnáziumainkat, 
hogy nem volt iskolai törvényünk.

A Zsinat és a különböző szintű 
presbitériumok

Lássuk tehát helyesen: evangéli
kus értelemben zsinatunk törvény
hozó zsinat, ezért feladatai közé 
tartozik, hogy az egyházi élet leg
főbb kérdéseiben döntsön, például 
egy állam és egyház közötti egyez
ményről, a mindennapi adminiszt
rációs kérdések felelős gazdája 
azonban gyülekezettől, egyházme
gyétől kezdve a kerületek és az or
szágos egyház számára a presbité
rium. A zsinat majd törvényt fog 
hozni a katonai lelkigondozási 
szolgálatról, ha annak kialakulnak 
a protestáns katonai püspökség, 
evangélikus és református együtt- 
működésű országos keretei.

Hol és mikor kaphatunk akkor 
választ a tanításbeli és etikai kér
déseinkre? -  kérdezhetjük.

Egyéni és napi lebontásban ezek 
a problémák a gyülekezeti-lelki- 
pásztori szolgálat feladatai. Ami
kor azonban ma egy-egy dogmati
kai vagy etikai kérdés megválaszo
lása annak összefüggései miatt túl
haladja az egyházközösségi szin
tet, föltétlenür az egyház egészének 
kell lépnie. Ilyen kérdések például 
a környezetvédelem, a terhesség
megszakítás (abortusz) vagy a ke
resztyén hitoktatás ügye az isko- 

t Iákban stb.
Az egyházak sokszor úgy oldják 

meg ezt a feladatot, hogy külön 
teológiai bizottságot hívnak össze 
és bíznak meg ezekkel a m unkák
kal. A zsinati létszám ugyanis túl 
nagy ahhoz, hogy ezeket a problé
m ákat meg lehessen vitatni és 
együttes ú tm utatást tudjanak ki
alakítani. Valószínű, hogy tör
vényhozó zsinatunk úgy alakítja 
majd az országos egyházi szerveze
tet, hogy helyet talál egy ilyen teo
lógiai bizottság számára, amelyik 
folyamatosan választ adhat a kér
désekre, am int ezt a német evangé
likus egyházak gyakorlata m utatja 
(Denkschrift, azaz emlékirat, me
m orandum  készül az egyes problé
makörökről).

M ikor tudja majd befejezni mun
káját a zsinat? -  kérdezik sokan. Az 
eddigiekből nyilvánvaló, hogy a tel
jesen új egyházi struktúrák kialakí
tásához több idő és megbeszélés 
kell, m int azt a zsinat megindulása
kor gondolták sokan. Tíz-tizenöt 
szakértő m ár régen kész lett volna 
a törvénytervezetekkel, ha rájuk 
bízzák! A demokratikus, képvisele
ti alapon felépülő zsinat munkája 
azonban lassú, hasonlít az ország- 
gyűlés törvényhozásához. Beletar
tozik ugyanis a m unkába az a tanu
lási folyamat is, aminek a zsinat 
katolikus vagy református félreér
tésével kapcsolatban most mind
nyájan részesei lehetünk.

Dr. Harmati Béla

TÖRŐDJÜNK JOBBAN  
J É p f *  A  EGYMÁSSAL

Szokásos év eleji értekezletünkön számoltak be az esperesek egyházme
gyéjükről, arról is, ami örvendetes, de arról is, ami gondot, nehézséget 
jelent.

A spirituális élet általában jó, de nem kielégítő. Az istentiszteletek 
látogatottsága növekszik -  néhol stagnál - ,  az érdeklődés azonban nem 
megy végtelenségig. A keresztelések száma a felnőtteknél lassan fogyóban 
van. A pártállami rendszerből kijőve akik vágyódtak az egyházba, már 
megtették ezt az utat, újabbak már nem nagyon vannak. A misszió lendüle
te azonban nem hagyhat alább. Az evangélizációnak újabb rétegeket kelle
ne megcélozni.

örvendetes hang volt a jelentésekben, hogy a hitoktatás mindenütt 
folyik, hol könnyebb, hol nehezebb körülmények között. Még mindig szük
ség van újabb hitoktatói gárda képzésére és alkalmazására. Személyi 
problémák, munkaerőhiány még mindig fennáll. Ugyanakkor a meglévők
kel is jobban kell törődnünk, inkább így hangzik ez lelkészek és gyülekeze
tek felé: jobban törődjünk egymással.

Az ifjúsági munka izmosodik. MEVISZ és KIÉ egyre jobban illeszked
nek ebbe a feladatba. Nyári táborok, konferenciák száma sokasodik, mert 
szaporodnak az egyházmegyei táborhelyek, belmissziós házak. Még min
dig sok munka nehezedik a gazdasági és adminisztrációs feladatoknál a 
lelkészekre, ezt jó lenne gyülekezeti tagoknak átvenni tőlük. Adóügyekkel, 
ingatlankérdésekkel komolyan kell foglalkozni, mert most van ideje ennek. 
Összképben azért adott hálát, az esperesek gyülekezete, hogy Isten őrzi 
egyházunk egységét és erejét.

T.

Feltöltődni szeretettel Illetlenség? Hazugság? Vallásgyalázás?
Nem akartam elhinni, hogy igaz. Minden alkalom

mal külön imádságban köszöntem meg az Úrnak, hogy 
együtt lehettünk. Szívem rejtekén féltve őriztem az óra 
minden pillanatát, aggódva gondoltam arra, hátha ez az 
álom végetér, hátha e felém áradó szeretet elapad. Eljön 
talán az a szerda is, amikor más lesz az iskola program
ja és elmarad a hittanóra úgy, hogy arról én nem is 
tudok. Nem várnak egyik alkalommal sem előkészített 
magnóval, sem bábokkal. Lesz talán olyan „elejtett" 
megjegyzése az egyik pedagógusnak amely lelkes kis 
csoportom gyermekeinek kedvét szegi.

De nem.
A szerdai hittanórákra szabad terem, előkészített 

magnó, odakébzített bábok és paraván, valamint -  a 
legfontosabb -  mosolygó gyermekarcok és pedagógu
sok vártak.

Persze ez nem véletlen! -jutottam  végülis a félelmet 
elűző gondolatra.

Már első jelentkezésünket (a hittanórák szervezésé
nek idején) örömmel fogadta az iskola vezetője, Panus- 
ka Mária. így mi sem volt természetesebb, mint hogy 
a hittanórák megkezdése előtt tanulás közben megis
merhettem a gyermekeket, képet kaptam foglalkozta
tásuk jellegéről. Majd az első hittanórára már úgy 
érkeztem, fiogy a gyermekek a teremben ültek, a tago
zatvezető által pontosan felkészítve a délutáni óra for
májáról. A mosolygó szemek, a türelmesen várakozó 
szemek felém -  ki akkor még számukra ismeretlen

voltam -  áradó szeretete pontos tükre volt az iskola 
szellemének.

Istenem! Segíts, hogy ez mindig így legyen! -  gondol
tam, s összeszorult a torkom. Már az első alkalommal 
olyan élményben volt részem, hogy bizton állíthatom: 
elhivatottságot érez minden olyan pedagógus, akinek az 
életében legalább egyszer megadatik, hogy ilyen szere
tetteljes légkörben dolgozzék.

Az ilyen csoport óráira az oktató is másként készül, 
így persze én is. Kisegítő iskola lévén, valamint hogy 
elsőtől a hatodik osztályig a gyermekek egy teremben 
tanulnak, külön tananyagot állítottam össze a számuk
ra sok-sok bábbal, játékkal és dallal.

Az, hogy a tanitónéniknek eléneklik a gyerkek a 
hittanórán tanult dalokat, hogy bemutatják a tanult 
játékokat, s hogy ezt az iskola összes dolgozója értő 
figyelemmel fogadja, az ebben az iskolában természe
tes.

Köszönöm Uram, hogy olyan segítőket találtam ál
talad a Budaörsi Árpád utcai általános iskolában, akik 
értik szavadat, a veled élni kívánó gyermekeket segítik 
útjukon, s alázatuk hozzád emeli szivüket. Kérlek, őrizd 
meg őket békében, egészségben, adj erőt munkájukban, 
hogy kitartásuk legyen a nehéz napokban. Áldott Uram 
a Te akaratod és a Te szereteted. Amen.

Kérem az iskola összes dolgozójára Isten áldását és 
szeretetét.

Abafli Zsuzsanna

Nem tudom, miként minősítsem, de nekem nagyon 
rosszulesik. A Tele Magazin 1993 évi utolsó (szilvesz
teri) számának belső borítóján van egy színes reklám. 
Különféle whiskyspalackok mögül bamba mosolyú férfi 
néz velünk szembe. A kép alatt ez olvasható: „Whisky- 
vel a mennybe!"

Minden keresztyén és kersztény egyház legfőbb taní
tása arról szól, miként jutunk a mennybe, Isten színe 
elé. A Krisztus Urunktól tanult imádság úgy kezdődik, 
hogy mennyei Atyánkat szólítjuk meg. Ezt a tanítást 
érzem és látom meggyalázottnak a hazug reklám szem
telen felszólításával.

Lehet, hogy akad, aki jó  viccnek tekinti, de Isten 
szent ígéretéből nem lehet viccet csinálni! Minden em
bernek van a lelke mélyén olyan titka, vágya, érzése, 
melynek kicsúfolása nagyon fájdalmas. Hát hogyne 
lenne fájó minden Krisztusban hívő számára a legszen
tebb reménynek ilyen módon való kigúnyolása!

De lássuk csak, milyen is a whisky által ígért „meny- 
nyei" jövendő! Szülőfalumban, az Édesapám vezette 
iskolában egy képsorozat függött a falon, mely két 
ember sorsát mutatta be: Józan Pistáét és Részeges 
Miskáét. A vidám tekintetű fiatal Józan Pista derűs 
felnőttkor után megelégedett, bölcs öregember lett, míg 
Részeges Miska kuszáit vonású, zavaros tekintetű ifjú- 
bői züllött, lerongyolódott felnőtté, majd hülye tekinte
tű vénemberré vált. Hogy miként zajlik a részegesek

élete, arról akár az újságok híreiből is tájékozódhat 
bárki: hogyan fojtogatja feleségét a részeg férj, kést döf 
férjébe az alkoholista asszony, tömegszerencsétlenséget 
okoz az ittas autóvezető stb. Millió változata van a 
részeg fejjel elkövetett bűnöknek. Gyakori szólás, hogy 
az italtól állattá válik az ember. 0 , nem! Egy idős 
parasztembertől hallottam, hogy legénykorában, ami
kor első báljára indult, az apja öt pengőt adott neki 
azzal az intelemmel, hogy csak annyi esze legyen, 
mint az ökörnek, amelyik csak annyit iszik, ameny- 
nyi a szomját oltja. Bölcs mondás: az állat tudja, 
mennyi az elég.

Elismerem, lehet a szesz -  kellő mértékben fogyaszt
va -  kellemes ital, mámort is a d -  ezt senki sem tagadja 
- , noha már ez a mámor is könnyedebbé, felelőtlenebbé 
teszi az embert. Sokan azonban mértékletesen megáll
nak itt az alkohol élvezetében, ámde -  sajnos -  igen 
sokan nem ismernek határt, és a szesz rabjai lesznek. 
Nagy igazság, hogy a jó italnak nem kell cégér, sőt, a 
törvény egyenesen tiltja az alkoholos italok reklámozá
sát. Ámde a humoristák, ha fogytán az ötletük, gyak
ran karikirozzák a részegek hülyeségeit, és ezzel pró
bálják kicsikarni a nevetést. Az eszeveszett hülyévé vált 
részeg ember valóban mond és tesz nevetésre ingerlő 
dolgokat. Ehhez hasonlítani a mennyet, káromlás és 
vallásgyalázás!

Mátis István
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NAP RÓL NAP RA
Most felmegyünk Jeruzsálembe és az emberfián 

beteljesedik mindaz, amit a próféták megmondták 
(Lk 18,31)

VASÁRNAP Az Isten, aki teremtette a' világot és 
mindent, ami benne van, aki mennynek és földnek 
U ra , nem lakik emberkéz alkotta templomokban. 
ApCsel 17,24 (Jer 10,12; Mk 8,31-38; lK o r 13; 
Zsolt 31). A templomra nem Istennek van szüksége 
I  noha az ő házának mondjuk - ,  hanem az ember
nek, aki építi azt. Hogy legyen egy épület, melynek 
tornya irányt m utat előre és fölfelé, harangja hív és 
búcsúztat, falai kívül rekesztik a zajt és a szent 
találkozó helyéül szolgál. Emlékezünk-e még és mi- 
énk-e az érzés, mellyel ezt énekeltük: „Örül mi szí
vünk, M ikor ezt halljuk: A templomba megyünk, 
Hol Úristennek Szent igéjét halljuk” ?

HÉTFŐ Én pedig Istenhez kiáltok, és az Ú R  megse
gít engem. Zsolt 57,17 (Jn 16,23; Lk 13,31-33; Jn 
11,1-10). Imádkozni csak bizalommal szabad, azzal 
a meggyőződéssel, hogy meghallgatásra találunk Is
tennél. Nem is a sok, nem is a szép szó a fontos, 
hanem a csend, amelyben megszületik. Aki Istent 
szereti, mindig számíthat az ő segítségére. Kopog
tassunk hát bátran! Úgy, mint .aki bízik, hogy been
gedik. Ha kell, hát váljunk türelemmel!

KEDD De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy 
szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, 
akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett 
a Krisztussal együtt -  kegyelemből van üdvössége
tek! Ef 2,4-5 (Zsolt 25,7; Lk 10,38-42; Jn 11,11-19). 
Értelmünkkel felfoghatatlan és mégis igaz, hogy 
vannak dolgok, amelyeket sem megérdemelni, sem 
megfizetni nem lehet és mégis tartozunk vele. Ilyen 
az üdvösség is. „Az a nap, amitől annyira félsz, s 
amelyet utolsó napodnak hívsz: az örökkévalóság 
születésnapja.” -  mondja Seneca és ez így igaz.

SZERDA Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs 
ruhája és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki 
pedig azt mondja nekik közületek: menjetek el bé
kességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem 
adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, 
mit használ az? Jak 2,15-16 (5Móz 15,11; 2Pét
I, 2-11; Jn 11,20-27). Aki nem nyújtja ki segítő kezét 
mások felé, az hiába nyújtja ki kezét Isten felé, hogy 
az Ú R  megbocsássa bűneit, szeresse, megáldja. M in
dig egy kis jó ( kell tennünk valakinek, m ert ez több, 
mintha az emberiséget általában szeretjük.

CSOTÖRTÖK Az Ú R  rendelkezései helyesek, megör
vendeztetik a szívet. Zsolt 19,9 (Jn 8,51; 2M óz 

• 32,1-6,15-20; Jn 11,28-37). Am ikor jó l mennek dol
gaink, szívesen fogadjuk az Ú R  rendelkezéseit. De 
mi van, ha hozzánk is bekopog a gyász, a gond, a 
baj ? „Nem törik a szenvedő szív oly könnyen darab
bá, Csak ellágyul, s az örömre Lesz fogékonyabb...” 
(Arany János)

PÉNTEK Mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, 
legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző 
módon. Zsid 12,28 (Zsolt 48,9; 2K or 7 ,8 -13a; Jn
I I ,  38-44). A hálás s z í v  mindenben felfedezi Istent. 
Ez az öröm, ez a megelégedettség indít minket arra, 
hogy szolgáljunk neki tetsző módon. A hálás szív 
termékeny föld, próbálja visszaadni, am it kapott.

SZOMBAT Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki 
a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó  a 
szükséges építésre, hogy áldást hozzon m indazokra, 
akik hallják. E f 4,29 (Ézs 6,5; D án 5,1-30; Jn 
11,41-54). Van egy arab közmondás, mely szerint az 
igazi bölcsességnek tíz aranyszabálya van. Kilenc
szer: hallgass! A tizedik: keveset beszélj! -  egy m á
sik pedig így egészíti ki: H a megszólalsz, legyenek 
szavaid értékesebbek, mint a hallgatásod!

Nagy Veronika

A VASÁRNAP IGÉJE
A TÁVLATOKAT NYERT EMBER

m Micsoda az ember?
Zsoltár 144,3

Micsoda az ember? -  Tudósok, 
ffi filozófusok, költők sokat foglal- 
g  koznak ezzel a kérdéssel. Kézen- 
f?  fekvő, hogy ha a nagy világmin- 
p  denséggel szemben először is az 
F* ember porszem és parányi volta ju t 
— eszünkbe. Csillagok fényévnyi tá- 
.... volságra, és a kozmikus méretek 
§p mellett kicsoda az ember? És hogy 
§§j lehetséges, hogy Isten mégis meg- 
gg emlékezik a parányi emberről, 
ZZ gondja van rá, sőt Jézus szavai sze

rint fejünk hajszálait is számon 
g  tartja.

Szivesen gondolunk erre a cso- 
=* dálatos ellentétre. Az ember pará- 
p£ nyi -  és a Biblia szerint könnyeb- 
5  ben elpusztítható, mint egy moly

lepke vagy hernyó (Jób 25,6). És 
H  arról is, sokat beszélünk, hogy az 
ss ember múlandó, és olyan mint a 
H  gyorsan hervadó virág. (Ézs 
H  40,6-8). De a Bibliában egy ennél 

mélyebb és fontosabb üzenet is
5 5

van. Az igazán megdöbbentő és 
nagy csoda nem az ember kicsiny 
volta Istennel szemben, hanem, 
hogy ez az Isten által számontar- 
tott ember lázadó, halált érdemlő 
bűnös.

M icsoda az ember? Vigyázzunk, 
amikor erre a kérdésre felelünk. 
Az ember múlandósága mögött, 
amögött, hogy „por és ham u”, ott 
van a bűn szörnyű valósága. És 
ezen a háttéren lesz csodálatossá az 
az üzenet, hogy ezt az ellene harco
ló és lázadó embert Isten mégis 
számon tartja, utána megy, hogy 
megmentse, F iát küldi el, hogy 
szenvedése és halála által ezt az 
embert megváltsa. A Biblia üzene
te szerint Krisztus akkor halt meg 
értünk, am ikor még bűnösök vol
tunk. ..

Micsoda az ember? Gondolsz-e 
erre, am ikor zúgolódsz, am ikor 
bejelented aznapi igényeidet Neki,

-  legyen az anyagi dolog, egészség, 
vagy siker. Jó lenne éreznünk, 
hogy a bűneset u tán  (1 Mózes 3), 
nekünk voltaképp nem lehetnek 
igényeink Isten felé -  csak kegyel
mében bízhatunk.

M icsoda az ember? Gondolsz-e 
erre, m ikor terveket szövögetsz, 
holott nem tudod m it hoz a hol
nap. Gondolsz-e erre, am ikor 
gyermeked jövőjét tervezed. M i
kor „mindent” próbálsz megadni 
neki ahhoz, hogy „boldoguljon”, -  
csak éppen lelkére, örök sorsára 
nem gondolsz. Jó  lenne .arra gon
dolnunk, hogy „az” élet nem ez a 
pár évtized bölcső és koporsó kö
zött, hanem O daát is létezni fo
gunk, csak éppen „vagy-vagy” . 
Vagyis, aki hisz Jézusban, üdvö
zöl, -  aki nem, az elvész.

Igénk szerint Isten tud  felőlünk, 
észrevesz minket, ezért jelölt meg a 
keresztségben. Terve, célja van ve
lünk. Békességet, öröklétet akar 
adni nekünk és rajtunk keresztül 
családunknak.

Gáncs Aladár

Jn 9,39-41
Nagyapám egykori távcsövét ja 

vító műhelybe kellett vinnem, m ert 
képe életlen volt. M iután megkap
tam  a javíto tt távcsövet, észre kel
lett vennem, hogy bár közeire m ár 
tiszta képet adott, a nagyobb táv
latokban továbbra is életlen képet 

I láttatott.
Jézus szent igénkben a vakság

ból kigyógyított emberhez szól. 
A m ár látó szem fókuszát helyreál
lítja, mégpedig úgy, hogy saját m a
gát m utatja meg közelről világos
ságban, Saját m agáról lá tta t éles, 
helyes képet, m ikor Emberfiának 

I m utatkozik be.
A videotechnikában van egy fo

gás, mellyel,,ha egy közelben lévő 
tárgyra, személyre állítjuk az éles
séget, akkor a  távolabb, a környe
zetben m áshol elhelyezkedő dol
gok is élesen látszanak. A meggyó
gyult ember látásában ezután ki 
kellett hogy tisztuljon az elkövet
kezendő dolgok távlata is. Tisztán 
láthatta, hogy az Emberfia, Krisz
tus, emberi form ában, szolgai for
m ában is Ítéletre érkezett. Megkez
dődött az ítélet, és ez ta rt m a is. Az 
ő  jelenlétében ma is ítélet alá kerül 
életünk. Az ő  jelenlétében m ár 
m agunk is megítélhetjük, hogy 
mik vagyunk. Az egykor dicsőség
ben eljövő Krisztus végső ítéleté
ben majd azt is m eglátjuk, hogy 

* mivé leszünk. M a e tekintetben 
csak tükör által hom ályosan lá
tunk. Szemünk fókusza odáig el 
nem láthat. Ez a hom ályos látás 
azonban e földi tereken is érvényes 
általánosságban. Jézus az, aki ezen 
tud változtatni. Akiknek pedig látá
sát gerenda takaija  el, azok hiába 
hiszik magukról, hogy éles szemű
ek, bűnt követnek el, míg m ásokat 
megítélnek. Sajnos ebbe tényleg 
meg lehet rögzülni, olyannyira, 
hogy Isten is talán kénytelen rajtuk 
lévő ítéletként meglátni és m onda
ni: „...hogy meg ne gyógyítsam” .

Jézus elénk állásával, igéjében 
való jövetelével helyesen látókká 
akar tenni minket. N em  akar Ő 
m ást, m int ítéletét úgy reánk he
lyezni, hogy abból tisztánlátás le
gyen. Nem akar Ő pl. agymosást. 
Nem is akar más eszközt, m int ön
m agát adni. Az ítélet, ennek a 
m ostani ítéletnek a terhe lehet sú
lyos, de m ost még életre vezet. Az 
egykor kim ondandó utolsó ítélő 
szó egyben a  helyünket is fogja 
jelenteni. Istennel, vagy Isten nél
kül örökre. E  jelenlévő ítéletet kö
vetően ha Jézust befogadjuk, lehe
tünk vakokból látókká, s lehetünk 
világi látásunkból olyan vakokká, 
akik m ár szomjúhozzák a tisztán
látást, s szomjúhozzák Istennel a 
m ostani együttlétet.

H a valaki abban a látásban m a
rad , mely látás nem engedi felis

merni Istent Jézus Krisztusban, a 
mi U runkban, annak látása, addi
gi bölcsessége bolondsággá kell le
gyen. Ebből az Isten előtt beálló 
„boldogságból” m ár lehet vágyni 
joggal a bölcsességet, s az erőt is. 
Pál írja: -„Nem tette-e bolondsággá 
Isten a világ bölcsességét?”

Vannak Jézus közelében fari
zeusok, és látják is Jézust, de meg
látni benne nem tudják azt a 
mennyei lényt, aki saját testében 
lerombolja a régi tem plom ot, és 
három  nap alatt újjáépíti. Egy új 
világot láthatnának a farizeusok 
Krisztus feltám adása u tán, többsé
gükben mégsem fogják látni. Ma-, 
radnak inkább bűnösségükben, 
ítélgetéseikben. Kérdésükre: „T a
lán mi is vakok vagyunk?” , még 
mi is meg tudjuk adni a választ: 
igen. Helyzetükre leginkább az el- 
vakultság jellemző, és ezt Jézus jó l 
látja. A m int az evangéliumi tö rté
netekből tudjuk, Jézus a hozzá ér
kezők hitét és természetesen a hi
tetlenségüket is meglátta. A mi lá
tásunkhoz nemigen tartozik ez 
hozzá. M ég kevésbé a világ látásá
hoz. M ert ha tényleg képes volna 
az em ber látni a másik hitét, akkor 
nálunk a 40 esztendő alatt nagy 
eséllyel bírtak volna az egyházir- 
tók. De m ert ilyen látásuk nem 
lehetett, megelégedtek azok megfé
lemlítésével és félreállításával, 
akikben zavaros látásukkal csak 
véltek felfedezni igaz hitet.

Vakoknak bűnt tulajdonítani 
nem lehet, azoknak igen, akik tud
ják  mit tesznek, akik látóknak 
m ondják magukat. Egy kisgyerme
ket sem lehet felelősségre vonni 
mindaddig, amíg nem látja meg tet
tei következményét. A farizeusok 
joggal m ondják, hogy látnak, mert 
az írásokat ismerik. Világos előttük 
Isten szava, ennek ellenére nem azt 
cselekszik, ilyen m ódon vétkeznek.

Aki még nemrég vak volt, de 
m eggyógyíttatott, nem látta  meg 
segítőjében azt, akiben hinnie kel
lene. A mi életünkben is előfordul
hat ilyen, hogy Jézus elénk áll-igé
jében, szabadító erejének teljessé
gével, s mi nem ismerjük fel benne 
eddigi megsegítőnket, nem ismer
jü k  fel benne azt a M egváltót, aki
ben hinnünk kell?

Pedig milyen kegyelmes az Atya 
akarata! „M ert az én A tyám nak 
az az akarata , hogy aki látja a 
F iút, és hisz benne, annak örök 
élete legyen.” (Jn 6,40)

Decmann Tibor

IMÁDKOZZUNK!
Enyém vagy, el nem eresztelek, Hitem
mel, Lelkemmel, Jézus átölellek, Ó, 
hagyj nálad hazát lelnem, Végtelen örö
mömben Veled együtt lennem.

(Évk. 341 ;5)

Tovább kell adnunk szüntelenül... HAZAI ESEMÉNYEK
„És így szól hozzájuk Jézus: 

g  „Jöjjetek utánam, és emberhalá- 
[§ szókká teszlek benneteket.” (M t

■ M7)
Isten már az Ószövetségben pró- 

I  fétákat küld Izraelbe üzenetével 
1  népéhez, hogy térjenek vissza az 
B Úrhoz, az Ő Istenükhöz, mert el- 
■ jön  a M indenható büntetése, ítéle- 
I  te, ha nem tér meg az ember az ő 
1  gonosz útjáról. Jónásnál is világo

san láthatjuk Istenünk parancsát: 
Ninivébe küldi. Jézus Krisztus kül
désével az Újszövetségben a világ 
számára a legnagyobb öröm hírt 
kaptuk meg -  van lehetőség a to 
vábbélésre a halál után is. Ezt az 
evangélium csengő örömüzeneté
ben szerezhetjük meg. De itt nem 
állhatunk meg, tovább kell ad
nunk szüntelenül minden ember
társunknak. Ne hallgassuk el hát 
Isten Jézusban adott üzenetét, a jó  
h írt, hogy milyen öröm  vár azokra, 
akik  eljutnak m ár ezen a földön 
hozzá. Nélküle meghalunk, és a 
szörnyű ezután következik: halál 
u tán  az ö rök  kárhozat. De nekünk 
van rem énységünk, és ezt átadni 
kötelességünk, szent feladatunk. 
A  fe ltám adt K risztus, am ikor ta 
n ítványainak  megjelenik, ezt 
m o n d ja : »

„M enjetek  el szerte az egész vi
lágba, hirdessétek az evangéüum ot 
m inden terem tm énynek .”

L átó  szemmel kell já rn i. Jézus 
em berhalászokká ak a r m inket is 
tenni. Ezt viszont csak teljes oda

szánt élettel lehet csinálni. És nincs 
idő lankadni, mozdulni kell, ne
hogy elkéssünk. Félnünk pedig 
nincs mitől, hiszen maga az élet és 
halál U ra ad támaszt. Mellénk áll 
és őriző szemeivel óv minket „E 
világ ura gyűljön bosszúra, nincs 
ereje már, reá ítélet vár, az Ige por
ba dönti” -  írja Luther énekében, 
s áhítatoskönyve egyik lapján ez 
olvasható: „Az ördög gyűlöli az 
igét. A z ember Isten igéjére szorul, 
hogy azon csüngjön hitével. Ezért 
aztán mihelyt attól eltávolítani en
gedi -  vége van."

Ezért szól m a hozzánk, hogy 
amíg lehetőségünk van, vigyük to 
vább em bertársainknak a jó  hírt, 
hogy sok embert, felebarátot nyer
hessünk meg az Isten országa szá
mára. Hiszen m ekkora öröm  van 
a mennyben egy bűnös ember meg
térésén! Lesz-e belőled emberha
lász? Jézus m ondja János evangé
lium ában : „Aki elvet engem és nem  
fogadja el az én beszédeimet, annak 
van ítélőbírája: az ige, amelyet 
szóltam, az ítélje el öt az utolsó 
napon." (Jn 12,48) „Szent igéd, 
mint égi csillag hívjon, vonjon Jézu
sunk. Utat intve, míg megvirrad, 
míg tehozzádeljutunk.” (185. ének) 
Minden bús szem lássa meg áldott 
égi fényedet."

„Nagyon közel van hozzád az 
ige,... teljesítsd hát azt.” (5Móz 
30,14)

Tóth Erzsébet 
Szarvas

BUDAPEST-ZUGLÓ 
Február 13-án, vasárnap du. 4 óra

kor szeretetvendégség lesz a gyülekeze
ti teremben, melyen dr. Szabóné Mát
rai Marianna számol be az Egyházak 
Világtanácsa Központi Bizottságának 
január 20-28 között Dél-Afrikában, 
Johannesburgban tartott üléséről. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

KELENFÖLD
Dr. Németh Ödön igazgató főorvos 

halálának 17. évfordulóján.Halmágyi 
Viktória, Bakay Beatrix, Szakács Ta
más és Mányai Gergely teológusok 
kapták meg a néhai kelenföldi presbi
ter nevét megörökítő alapítvány ez évi 
kamatát.

AJKA
Elhalálozások és betegségek miatt 

tisztújításra került sor a gyülekezetben. 
A gyülekezet felügyelőnek Gotthard 
Károlyt, gondnoknak Paál Imrét, pénz
tárosnak Kamondy Elemért, számvevő- 
széki tagoknak Péter Gyulát, Piri Sán
dort, Németh Csabát, jegyzőkönyvveze
tőnek Gaál Zoltánt-választotta meg. 
őket és 31 presbitert Győr Sándor lel
kész iktatta be szolgálatukba.

Az ökumenikus Tanulmányi Köz
pont „Terra sacra” zarándokutakat 
szervez ebben az esztendőben is a 
Szentföldre. A program szakszerű teo
lógiai vezetéssel szinte minden ismert 
bibliai helyre kiteljed. Köztük Bethle
hem, Názáret, Kána, a Galileai tó part
ján Kapernaum, a Hegyi Beszéd helye, 
Jerikó, a Holt-tenger, Jeruzsálemben 
az Olajfák hegye, a Getsemáné kert, 
Via Dolorosa, Golgota, Szentsír, úrva
csora terme stb. A dollár állandó árfo
lyamemelkedése miatt a 8 teljes napos 
repülőút és az ott tartózkodás, ahol 
minden belépőt is fizetünk: 82.ezer Ft. 
A legközelebbi időpont április 17-25. 
De ebben az évben 4 utat is tervezünk. 
Ezeket az utakat a Magyarországi Egy

házak Ökumenikus Tanácsának az el
nöksége is támogatja és ajánlja. Jelent
kezni lehet az ÖTK irodájában (1114 
Bp. Bocskai út 15. III. J. Tel: 
166-47-90 vagy dr. Bajusz Ferenc ny. 
theol. professzornál, Tel: 178-1155

Esetmegbeszélő csoportunkba szere
tettel váijuk a klinikumbán (kórház, 
börtön, szociális, otthon stb.) dolgozó 
lelkigondozókat minden páros hét 
keddjén 5-től 7-ig az OPNI 2. emeleti 
oktatótermébe (Budapest, II., Hűvös
völgyi út 116.). Érdeklődni lehet Deb
receni Károly Istvánnál hétfőnként a 
176-0922/188 telefonszámon.

A Magyar Rák Liga szervezésében 
lelkisegély telefonszolgálat indult. Lel
kitámaszt, segítséget kívánunk nyújta
ni mindazok számára, akik daganatos 
(rák) betegséggel kapcsolatos problé
mákra keresnek választ (megelőzés, 
életmód-változtatás, gyógyulás lehető
ségei stb.) A telefonszolgálat száma: 
135-3915. A hívás ingyenes, hívható 
naponta 9-21 óra között.

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetele február 13-án 4 órakor a 
zuglói református templom közötti 
imateremben lesz (XIV., Limanova tér 
11.) Bemutatásra kerül „Nyomok a hó
ban” c. missziós videofilm Csömyei 
Gyula vezetésével.

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája február 13-án vasárnap: 
Hálás szívvel imádkozzunk azokért, el
mélkedjünk azokról, akik látogatásuk
kal, leveleikkel vagy csomagjukkal 
szebbé tdtték szenvedő embertársaik 
ünnepét.

A Keresztény-Zsidó Társaság febru
ár 16-án szerdán du. fél 6 órakor az 
Országos Rabbiképző Intézet díszter
mében (Bp. VIII., József krt. 27. II. 
em.) Prof. Menachem Merőn főrabbi, 
izraeli vendégprofesszor részvételével 
előadást tart. Téma: Biblia-hit-tudo- 
mány.

NYÍLT NAP A TEOLÓGIAI 
AKADÉMIÁN

A teológiai tanulmányok iránt ér
deklődő középiskolás fiatalok részére 
az Evangélikus Teológiai Akadémia 
1994. március 24-én, csütörtökön 
tartja az idei nyílt napot. A reggeli 
áhítat 7,45-kor, az első előadás 8,15- 
kor kezdődik, az utolsó 13,05-kor ér 
véget. A levélben jelnetkezőknek ké
résre ebédről tudunk gondoskodni. 
(Vidékieknek szállást sajnos nem tu
dunk nyújtani.)

Minden érdeklődőt szeretettel lá
tunk a nyílt napon vagy annak egy 
részén:

Evangélikus Teológiai Akadémia, 
Budapest, Rózsavölgyi köz 3. 1141.

SZÜLETÉS
Az Úr Jézus iránti nagy hálával kö

szönjük, hogy 1994. január 21-én, Bé
késcsabán megszületett harmadik gyer
mekünk : Hédi Judit, SztojanOvics And
rás, Sztojanovicsné Farkas Judit.

HALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy Szunyi 

István orgonaépítő jóságos szíve meg
szűnt dobogni. Szerető családja.

Apróhirdetés

Az Ökumenikus Tanulmányi Köz
pont kiadásában megjelent 6. füzet -  
Vallás és egyház a rendszerváltozás 
után Magyarországon -  kapható a Saj
tóosztályon. Ára: 60,-F t + ÁFA.

M unkatársakat keresünk az egész or
szág területéről, akik lakóhelyükön és 
környékén részt vennének egy keresztény 
céginformációs kiadvány szerkesztésében, 
tisztességes jutalékért. Vállalkozói igazol
vány szükséges. PENTA-IÓTA BT., 1223

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1994. február 13.
I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 

Miklós; de. 10. német Gémes Pál, de. II. 
(úrv.) Balicza István; du. 4. családi ist. Szitás 
Attila; du. 6. Balicza Iván. XII. Szilágyi E. 
fasor 24. de. 9. Madocsai Miklós. Pesthideg- 
kút, II. Báthory u. 8. de. fél 11 Takács József. 
Csillaghegy, III. Mátyás kir. üt 31. de. 10. 

'D onáth László. Óbuda, III. Dévai Bird M. 
tér de. 10. Bálint László. Újpest, IV. Leib- 
stück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos. V. 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky Péter, 
de. 11. (úrv.) Gerőfi Gyuláné, du. 5 (szeretet
vendégség) Pintér Károly. VII. Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán, du. 6. 
Muntag Andomé. VIII. ÜUfti üt 24. de. fél 
11. Kertész Géza. VIII. Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza. VIII. Rákóczi üt 
57/b. de. 9. szlovák Cselovszky Ferenc. VIII. 
Vajda Péter u. 33. de. fél 10. Kinczler Irén. 
IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 11 dr. Rédey Pál. 
Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. (csalá
di) Kinczler Irén. X. Kerepesi üt 69. de. 8. dr. 
Szabó Lajos. Kelenföld; XI. Bocskai üt 10. 
de. 8. (úrv.) Csepregi András, de. 11. (úrv.) 
Csepregi András, du. 6. Missura Tibor. XI. 
Németvölgyi üt 138. de. 9. (családi) Ferenczy 
Erzsébet. Budahegyvidék, XII. Tartsay V. u. 
II . de. 9. (úrv.) Kőszeghy Tamás, de. 11. 
(úrv.) Kőszeghy Tamás, du. fél 7 Takács 
József. XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj. 
Kendeh György. XIII. Frangepán u. 43. de.
8. ifj. Kendeh György. XIV. Lőcsei üt 32. de. 
11. (úrv.) dr. Szabó Lajos, du. 4 szeretetven
dégség. XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10 dr. 
Szabó Lajos. Pestújhely, XV. Templom tér 
de. 10. Bízik László. Újpalota, XV. Hártyán 
köz du. 5. ökumenikus. Rákospalota, Kis- 
templom, XV. Juhos u. 28. de. 10. Bolla Ár
pád. Rákosszentmihály, XVI. Hősök tere de. 
10. dr. Kamer Ágoston. Cinkota, XVI. Bat
thyányi I. u. de. fél 11. Szalay Tamás. Má
tyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 9. Szalay 
Tamás. Rákoshegy, XVII. Tessedik S. tér de.
9. Ferenczy Zoltán. Rákoscsaba, XVII. Pété
it út 146. de. 9. (úrv.) Kustra Csaba. Rákos
keresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 11. Fe
renczy Zoltán. Rákosliget, XVII. Gőzön Gy. 
u. de. 11. Kustra Csaba. Pestszentlőrinc, 
XVI11. Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán. 
Pestszentimre, XVIII. Rákóczi út 83. (ref. 
templom) de. háromnegyed 8. Havasi Kál
mán. Kispest, XIX. Templom tér I. de. 10. 
Széli Bulcsú. XIX. Kispest, Hungária út 37. 
de. 8. Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX. 
Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel. 
Csepel, XXI. Deák tér de. fél 11. Mezősi 
György. Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. 
Rőzse István. Budaörs, Ref. Imaház de. 9. 
Rőzse István.

ÖTVENED VASÁRNAPJÁN az ol
tárterítő színe: zöld. A délelőtti isten- 
tisztelet oltár előtti igéje: 2Pt 1,3-11; az 
igehirdetés alapigéje: Jn 9,39-41.

JÓ  REGGELT ADJ ISTENEM! 
címmel evangélikus ifjúsági műsort lát
hatunk a TV1 adásában február 12-én, 
szombaton reggel 8.15-kor.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 17.30-17.45 49 m-es rövidhul
lám, 5885 kHz február 12. szombat: 
Missziói Híradó február 13. vasárnap: 
Győri Gábor áhítata 

Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19

Budapest, Tűzliliom u. 27. Fsz. 3. Tel.: 
227-1563.

A tapolcai evangélikus-református gyüle
kezet közös templomába egyházfit keres. Je
lentkezést a keszthelyi Lelkészi Hivatalba 
kérünk.

Most alakuló, szentendrei keresztény galé
riába várjuk ipar- és képzőművészek jelent
kezését termékeik kiállítása és értékesítése 
céljából. Cím: Putnoki Ottó, Leányfalu, Ko
máromi u. 19. 2016

Orgonák tisztítását, javítását, intonálását, 
hangolását, elektromosítását, játszóasztalok 
és klaviatúrák elkészítését és beépítését vál
talja a MANUÁL BT. T.: 1-226-5033

Evangélikus
Élet

A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és  kiadó . TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY
Szerkesztőség é s  kiadóhivatal
Postafiók 500. BUDAPEST 1447.
Telefon; 138-2360
Árusítja a  Kiadóhivatal é s  a
Magyar Posta

Index: 25 211 ISSN 0133-1302

Szedés:
Fényszedó Központ Kft.
(940029/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij: fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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BÖJT ELSŐ VASÁRNAPJA

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ÁRA: 25 Ft

Hányán járják saját útjukat, a romlás útját. 

És mégis azt ígéri á  Megváltó: mindeneket 

magamhoz vonok. Vajon nem meríthetünk-e 

ezekből a szavakból reményt, hogy azok is, 

akiket látszólag elveszettnek vélünk, 

megmenekülnek Krisztus keresztjének

ereje által. 

Albert Schweitzer

~  A TARTALOMBÓL

JÉZUS-ARCÚ EGYHÁZRÓL „ÁLMODOM”

EZERMESTER A GYÜLEKEZETBEN

A „MAGYAR ROUSSEAU” EMLÉKÉNEK

EGY KÜLÖNÖS APA KÉT TÉKOZLÓ FIA

Halálugrás az árvaságba
Lk 15,11-32

„Örökzöld” példázat-történet nyílik meg előt
tünk, festői, drámai, három szereplővel, és -  olvas
suk csak el figyelmesen a fent megjelölt evangéliu
mi szakaszt -  két merőben eltérő „tékozlási mo
dellel”. Az egyik leplezetlenül, a másik burkoltan 
fenyeget istenvesztéssel: a legmélységesebb elár- 
vulással. Azt szemlélteti Jézus: milyenek vagyunk 
mi, és milyen a mi Atyánk. Kora legkomolyabbnak 
számító hívőit meghökkentette, sőt: egyesek meg- 
botránkoztak. Ha ma ez hasonlóképp történik, 
idegenkedhetünk tőle? Kapjuk fői a fejünket, ha 
szokatlan látószögek tárulnak elénk, s kényelmet
lenül érezzük magunkat? Az Igének általában 
gyógyüzenete van, nem andalít, s talán másképp 
ébreszt, mint ahogy várnánk. Üdvösen kiábrándít 
kegyes önmagunkból is, hogy visszagyökereztes- 
sen a kegyelem táptalajába. Krisztus szavát jobbá
ra nem páholybérlők, újmódi farizeusok, müértő 
kritikusok haUják meg, vagy elméleti érdeklődők, 
akiknek a szomjhalál küszöbén is izgalmasabb a 
H 20  képlet, mint maga a víz, hanem azokhoz, 
akik Őt, az Orvost saját magukhoz hívják, s nem 
a szomszédhoz küldik. -  Drámája indul:

Búcsú az apától

Akinek nincs baja, csinál magának: egy munká
ban, de gondtalanul élő legény hirtelen kikéri a 
jussát, összecsomagol, s nekivág a vakvilágnak. 
Valami ifjonti, kihívó nyughatatlanság mocorog 
benne? Goethe szeriöt: „Embernek nincs kibírha- 
tatlanabb, mint derűs napok szakadatlan sora.” Itt 
azonban nem annyiról van szó, hogy valaki bátran 
a saját lábára akar állni, vagy csak könnyelműskö- 
dik. Ez nem családregény. Isten szüntelenül ismét
lődő „esete” kerül itt színre önsorsrontó, életnyo
morító gyermekeivel, velünk. Mert alapvető ren- 
deltetéselhibázás, egzisztenciális műhiba, magya
rán: bűn, önvesztés történik, valahányszor az em
ber kitépi magát az Alkotójával összekötő közös
ségből, aminek vezércsillaga az volna: Személy 
szerint velem -  vagy közösségként velünk -  mi a 
terve a Mindenhatónak? Hiszen minden embernek 
küldetése van, csak korántsem mindenki igyekszik 
naponta kikönyörögni magának ezt az utat, hanem 
helyette valami „testhezállót” választ, szívének 
ügyeletes bálványa szerint. A tékozlás nyílt típusa 
esetében számos változatban és színezetben ugyan 
s talán ki sem mondva egy a jelszó:

Felm ondunk az Istennek!

Keresetlen köznapisággal így szemléltette ezt 
valaki: „Röpgyűlésre jöttek össze a legyek a 
mennyezeten, s határozatilag kimondták: Nem 
tartjuk többé a plafont!” Vagy kissé finomabb 
képpel: Szörnyen unta már a falevél az ágat, s a 
rá bosszantóan hasonlító testvéreket, szakított te
hát a fával. A szél úgyis régóta azt susogta neki: 
Gyere, az én szárnyamon világot láthatsz!

Dekoratív indokolással, vagy anélkül az ősbűn 
ismétlődik (lM óz 3,6): kivésszük magunkat Te
remtőnk kezéből, „megetetjük” önmagunkat és 
egymást azzal a végzetes illúzióval, hogy immár mi 
tudjuk, dönthetjük el, hogy mi és ki a jó, illetve a 
rossz. Ettől az ember üdvöt remél, de belehal, mert 
olyan indulat, cselekvéssorozat és folytatólagos 
lelkülettorzulás startgombját nyomja meg, ame
lyet nem képes többé ellenőrzése alatt tartani, sőt 
igazi okának felismerésére sem hajlamos. Inkább 
csak „navigációs” hibáit látja, semmint az alap
bűnt, hogy ti. függetleníti életét annak ősgyökerei
től. „Ide az örökséggel!” Magam veszem kezembe 
sorsomat! Minél messzebb innen!

Különösnek tűnő apja nem vitatkozik hirtelen 
„megokosodott” fiával, aki még alszik rá néhá
nyat, aztán neki a világnak! Az Isten sem bábszín
ház-igazgató, vagy kényúr. Ám visszaváró szerete- 
te átküllőzi körülöttünk a világot, hiszen a „tértije
gyet” vérével váltotta meg az a Jézus, aki maga a 
hazafelé vezető Üt.

Dr. Bodrog Miklós

A ZSINAT 12. ÜLÉSSZAKA
1994. február 26-27-én ülésezik a 

Budapesti (fasori) Evangélikus Gimnáziumban. 
Szombaton 10 órakor áhítattal kezdődik 

és vasárnap du. 4 óráig tart.
Témák:

A Magyarországi Evangélikus Egyházról 
általában (1. sz. törvénytervezet) részletes vita. 
Az egyházi bíráskodásról szóló törvénytervezet 

általános vitája.
A missziói törvénytervezet általános vitája 

(folytatás).
Az egyház diakóniájáról szóló törvénytervezet 

részletes vitája.
A struktúra alapvető kérdésének elvei.

\

Az evangélikusok száma 
Magyarországon

A M agyar H írlap 1994. február 1-jei számában rövid 
cikk jelent meg „A lakosság nagyobbik része a  »maga 
m ódján« vallásos” címmel egy a közelmúltban végzett 
vallásszociológiai vizsgálatról. Ebben szerepel az a fél
m ondat, hogy „az evangélikusok aránya lassan fogyat- 
kozik’\  Több evangélikus barátom  kérdezte tőlem, 
hogy ez a megállapítás mennyire megbízható, a Teoló
giai Akadémián tarto tt szociológiai kurzusom kereté
ben pedig a hallgatók kifejezetten kértek, hogy újam  
meg erről tudom ányosan megalapozott véleményemet 
az Evangélikus Élet számára.

Azzal kell kezdenem, hogy az említett adatfelvétel 
során 1500 személyt kérdeztek meg. Ilyen nagyságú 
m inta esetén az úgynevezett megbízhatósági vagy konfi
dencia intervallum 95/100-as szinten [vagyis az a ,,-tól 
és -ig” tartom ány, amelyen belül 95 százalékos valószí
nűséggel a tényleges arány elhelyezkedik], 30 és 70 
közötti százalékoknál ± 3 , efölött és ezalatt ±  2 száza
lék. Egyszerűbben kifejezve: az adatfelvétel alapján a 
római katolikusok aránya M agyarországon 67 és 73 
százalék között, a  reform átusoké 18 és 22 százalék 
között, az evangélikusoké 3 és 6 százalék között van. 
(De hol vannak a görög katolikusok ?) Ebből nyilvánva
lóan levonhatjuk a következtetést, hogy ez az adatfelvé
tel -  a megkérdezettek kis száma m iatt -  nem használha
tó  arra .hogy  az evangélikusok pontos számát és e szám 
változási tendenciáját megmondjuk. Ugyanez érvényes 
természetesen az állandóan hivatkozott politikai közvé
lem ény-kutatások eredményeire is.

Megjegyzem, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 
1992 őszén egy nagyobb rétegződési felvétel keretében fel
tette a kérdést, hogy „milyen vallási felekezetben keresz
telték meg vagy jegyezték be?” 29 ezef 14 éves és idősebb 
személyt kérdeztek meg. A  kapott arányok: katolikus 
67,8, református 20,9, evangélikus 4,2, egyéb vallású 2,2 
százalék, nincs válasz 4,8 százalék. Tom ka Miklós „M a
gyar katolicizmus 1991” című könyvében több adatforrás 
alapján a következő felekezeti megoszlást közli 1988-ra: 
római és görög katolikus 66,2, református 17,9, evangéli
kus 4,0, egyéb vallású 2,4, felekezeten kívüli 9,5 százalék. 
Az utóbbi két adatfelvétel a mintanagyság m iatt megbíz
hatóbb, m int a M agyar H írlapban ismertetett vizsgálat, 
de még ezek sem egyeznek meg egymással. Ezzel egyet 
kell értenünk Paskai Lászlónak a M agyar Hírlapban 
idézett levelével, amely szerint a vizsgálati anyag használ
hatatlan arra, hogy döntéseket (például az állami támoga
tás felekezetek közötti megosztását) befolyásoljon.

Mivel a M agyar H írlap cikkében nem  szerepel a 
vonatkozó kérdés pontos megfogalmazása (pontosab
ban : három szor háromféleképpen szerepel), nem lehet 
értékelni azt a megállapítást sem, hogy csak 19 százalék 
egyértelműen vallásos és 65 százalék a m aga m ódján 
értelmezi a vallásosságot. M egbízhatóbbnak látszik a 
Tom ka M iklós említett könyvében szereplő adat, amely 
szerint az 1991. januári és májusi adatfelvétel eredmé
nyeit összegezve „az egyház tanítása szerint vallásosak” 
aránya 16 százalék, a „maguk m ódján vallásosaké” 53 
százalék, a nem vallásosaké 21 százalék, a m ás meg- 
győződésüeké (ateistáké) 4 százalék, a „nem  tudom ” 
választ adóké 5 százalék.

1949-ig a népszámlálási kérdőiveken szerepelt a vallá
si hovatartozásra vonatkozó kérdés. Az evangélikusok 
aránya a mai országterületen 1910-ben 6,4, 1930-ban 
6 ,1 ,1949-ben 5,2 százalék volt. A m ásodik világháború 
alatt és után  bekövetkező viszonylag nagyarányú csök
kenésnek három  demográfiai oka v o lt: 1. a háború  után 
kényszerkitelepített németek között az országos arány
nál többen voltak az evangélikusok, 2. hasonlóképpen 
a háború  u tán  Szlovákiába áttelepülők között is sok volt 
az evangélikus, 3. valószínű, hogy a zsidó holocaust is 
nagyobb veszteséget okozott az evangélikusoknak, mint 
a m ásik két történeti keresztény egyháznak, m ert a 
megkeresztelkedett izraeliták aránya az evangélikus 
egyházban volt a legmagasabb.

Ezeket a demográfiai veszteségeket szom orú tényként 
tudom ásul kell vennünk. Az azonban, hogy az evangéli
kusok -  különösképpen a M agyarországi Evangélikus 
Egyházhoz kötődők -  száma hogyan alakul, azon fog 
múlni, hogyan tudjuk a m agyar állam polgároknak a 
vallási értekek iránti igényét kielégíteni, mennyire va
gyunk képesek az emberi élet értelmére és céljára vonat
kozó kérdésekre, amelyek minden emberben felmerül
nek, meggyőző válaszokat adni, m ert minden egyház 
híveinek szám át elsősorban az fogja meghatározni, 
hogy az ő „felekezeti hátterükkel” rendelkező népesség
ből m ekkora részt tudnak m egtartani és visszanyerni.

Dr. Andorka Rudolf

LELKÉSZ LESZEK

Hogyan végzi felkészítő munkáját a Teológiai Akadémia?
Sokféle háttérből születhet meg ez a 

kérdés. Az egyszerű érdeklődéstől egé
szen a kemény hangú számonkérésig. 
Hangozzék most „belülről”, igy talán 
lehet áldásosán együttgondolkodni 
mindazokkal, akiket valóban megérint 
a lelkészutánpótlás kérdése egyhá
zunkban a közös aggódás, a közös ör
vendezés és a közös cselekvés terén.

A Szentlélek vezetése alatt

Mielőtt bármilyen emberi elképze
lést is megvizsgálnánk, tudatosítanunk 
kell azt, hogy ennek a szolgálati terület
nek is csak úgy van létalapja, ha. vall
juk, hogy legfőbb irányítója nem az 
egyházi hierarchia vágy az ezzel foglal
kozók munkaközössége, hanem a fenn
tartó és megújító Szentlélek. Ennek az 
irányításnak a komolyan vétele teremt
het csak kellő alázatot és tapintatot 
ezen a területen.

Általában nem a legtehetségesebb, 
nem is a legjobb tanulmányi eredmé
nyű középiskolások választják ma a 
lelkészi hivatást. Sok esetben épp a 
„túloldal” érvényes: reménytelen vál
lalkozásnak tűnik már a hallgatóvá vá-, 
lás folyamata is. Létjogosultsága azon
ban még ebben az esetben is csak az 
óvatos megitélésnek van. A türelmet
lenség és az indulatosság helyett az Is
ten előtti hordozásra van szükség. Ta
nárok és felelős emberek komoly ima- 
életére. Ha valahol egészen kézzelfog
ható a spirituális környezet meghatá
rozó ereje, akkor az éppen ez a terület. 
Komolyan kell venni minden induló 
lehetőséget, de nem szabad elhárítani 
azt a felelős döntést sem, amely a kriti
kában marasztalás helyett vállalni meri 
az eltanácsolás vagy átirányitás kínos 
feladatát. Egy sikertelen felvételi vagy 
egy eredménytelen vizsga is lehet jelzés 
és ösztönzés az igazi átgondolásra.

Nehéz kérdés ebben az összefüggés
ben a mindenkori tanári kar és az érin
tett hallgatók számára az a tény, hogy 
hiányzik evangélikus egyházunkból az 
a középfokú képzési testület, amely a 
pályamódosítás lehetőségét jelentené 
azoknak, akik -  bár nem a lelkészi pá
lyán -  egyházunk más területén hasz
nos szolgálatot végezhetnének. A lel
készcentrikus gyülekezetből nem az el
lene való lázadás hozza az igazi válto
zást, hanem a korszerűsített felkészítési 
rendszer. Magas a száma minden idő
ben azoknak, akik leszakadnak a lel
készképzésről, de egy másik képzési 
rendszerben helyet találhatnának. Az 
sem egészen biztos, hogy egyszerűen 
lelkészhiányról kell ma beszélnünk 
egyházunkban. Képzett laikusok sok 
gondot megoldhatnának. Hány gyüle

kezetünkből éppen ez a második vonal, 
a „bázisvonal” hiányzik ma a legjob
ban! Bibliakörvezető -  teljes háttér
munkával; gyülekezeti látogató -  idő
vel és energiával; igazi diakónus-oda
adással. ..

Mivel az elmúlt évtizedek kényszer- 
pályán mozgatták a lelkészképzést, 
meg kell vizsgálni azt, hogy nem ala
kultak-e ki napjaink kényszerpályái. 
„Teológián tanulok, mert ide a leg
könnyebb bejutni” ; „friss élménnyel a 
szívemben csodát várok itt” ; „sok le
hetséges út közül ez a legegyszerűbb” ; 
„majd csak lesz valahogy” ; „megva
gyok itt öt évig...” Nem tudom, melyik 
a nagyobb akadály: ez az alapállás 
vagy a képességbeli hiányok. Egy biz
tos: mindkettő kényszerpályán moz
gatja a lelkészképzést.

Nem ritka jelenség az sem, hogy he
lyet keres magának a lelkészképzésben 
olyan hallgató is, aki már a jelentkezés
kor melengeti magában egy másik egye
tem vagy főiskola elvégzésének a tervét. 
Jobb lenne talán egy helyen minél telje
sebbet nyújtani... Ez a jelenség azonban 
él, sőt a jövőben nagy valószínűséggel 
fokozódik. Talán a jövő evangélikus ér
telmiségének egyik szülőhelye lesz.

Mindezek a körülmények megerősí- 
tik azt, hogy a képzés területén cél és 
eredmény teljes mértékben Isten kezé
ben van.

Az oktatói erőfeszítések időszaka

Öt év lehetőségei l%ülröl nagyon 
nagynak látszanak, belülről azonban 
rendkívül kicsik. Egy 18 évesen érkező 
(többnyire keményebb viharoktól meg
kímélt) és 23 évesen távozó hallgató 
egyik pillanatról a másikra a „nagytisz
teletű úr” helyzetében találja magát. 
Képtelen feladat! Az utóbbi évtizedek 
valósága pedig ez.

Az oktatás, számonkérés és a lelki
pásztorolás nehéz kapcsolásával is ál
landó a küzdelem. E kettő kísérheti 
egymást, de teljes összemosódása sok 
feszültséget teremt. Ezért is fontosak az 
alapelvi kérdések: az egyházias intéz
mény, a gyülekezeti életre néző és a 
Jézus Krisztuson tájékozódó, hozzá ra

gaszkodó közösség kritériumait soha
sem szabad szem elől téveszteni. Erre a 
gyorsan változó külső körülmények és 
lehetőségek között is szüntelenül gon
dolni kell. A teológiai munka külső 
feltételei változhatnak és változnak is, 
a belső elszántság azonban nem lehet 
kérdéses. Az oktatói erőfeszítések célja 
nem lehet más, mint hitben elmélyült és 
emberszeretetre nyitott lelkésznemze
dék képzése. Az egyre önzőbb és „kivo
nulásra hajlamos”, individuális életcél 
helyett rá kell mutatni arra, hogy az 
evangélikus nevelésnek még mindig 
alaptétele a „nagyobb boldogság adni, 
mint kapni” jézusi igazsága. Az örökös 
elfogadó mozdulat helyén kialakulhat 
egy átadó mozdulat. A „mit várhatok 
majd a gyülekezettől” mentalitás he
lyén a „mit adhatok én a gyülekezet
nek” sugárzás. A markát tartó és a 
kezét kinyújtó ember között az alapve
tő különbség a „béres” és a „gyermek” 
klasszikus példájában rejlik. Erre az 
egyszeri »ébresztésre, valamint a na
ponként történő közös »ébresztésre 
adott kegyelmi idő a 10 félév minden 
napja. Ehhez az elképzelhetetlenül ha
talmas feladathoz szükséges az, hogy 
hallgatók imádkozó notesze a tanárok 
nevével, a tanárok imajegyzetei pedig 
hallgatói nevekkel legyenek tele.

Valahonnan innen ered az az elfogó
dottság, amely a jövő lelkészeit hordo
zó intézménnyel kapcsolatban jelentke
zik gyülekezeteinkben. Nem mindegy a 
jelenlegi légkör, mert ez lesz néhány év 
múlva a meghatározó a lelkészek kö
zött. Elég pusztán arra a számbeli kap
csolatra gondolni, hogy míg ma kb. 
250 igazán aktív lelkész szolgál a gyüle
kezetekben, addig 127 hallgató iratko
zott be erre a tanévre. Már ez a puszta 
tény is nagy lendületet adhat az oktatói 
munkához, még akkor is, ha az említett 
nehézségek a fejünk felett tornyosul
nak. Bár vitatott a lelkészi elem jelentő
sége az egyház jövőjével kapcsolato
san, mégis reménységre ad okot ez a 
mennyiségi növekedés akkor, amikor 
egy vüági statisztikai felmérés éppen 
minket, evangélikusokat jelöl meg fo
gyó vagy stagnáló felekezetként Ma
gyarországon. (Folytatjuk)

Dr. Szabó Lajos

AZ EZ ÉVI ORSZÁGOS PAPNÉ CSENDESNAP
1994. március 19-én, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel kerül 

megrendezésre a Budapest Deák téri gyülekezet termében (Budapest 
V., Deák tér 4. I. em.). Az aktív, a nyugdíjas és özvegy papnék 
jelentkezését szeretettel várja az Északi Püspöki Hivatal (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24, tel.: 176-2448, 176-2335) 
március 4-ig.

A HIT MÉRTÉKE SZERINT

Amikor a Teremtő megalkotta az 
embert, úgy találta, hogy nem jó neki 
egyedül. S bár sokféle élőlényt terem
tett a számára, a férfi mégiscsak akkor 
kiáltott föl örömében, amikor meglátta 
a számára teremtett asszonyt. (lMóz 
2,18-25)

Az első, amit fontosnak tartok, hogy 
ajándék számunkra a másik nem. Aján
dék Istentől, aki ezt így, és éppen igy 
látta jónak. Aki meggazdagitásunkra, 
örömünkre teremtett férfit és nőt. Aki 
a nemiséget, a testi örömöt nekünk ki
gondolta, javunkra, értünk szerezte. 
A  szexualitás tehát nem bűn, nem is 
szégyellnivaló, nem is emberhez mél
tatlan, hanem az Úr ajándéka. Az éle
tet széppé, kiegyensúlyozottá teszi a 
harmonikus testi kapcsolat.

A második mondanivalóm, hogy a 
szexualitásnak rendelt ideje és helye 
van. Rendelt időn azt értem, hogy a 
testi adottságok kialakulása önmagá
ban még nagyon kevés. A helyes 
szexualitás döntően érzelmi alapokon 
nyugszik. A szereteten, a megbecsülé
sen, a tiszteleten, a boldogítani akarás 
indulatán, a másik Vállalásán. Amíg 
ezeket háttérbe szorítja a puszta testi 
kívánság, a vágy kielégítése, addig biz
tosan nincs még itt az idő.

A szexualitásnak egyetlen rendelt he
lye van, s ez a házasság. Isten egy férfit 
és egy nőt akart, s akar ma is egy test
ként látni. Akik házasság előtti nemi

A szexualitásról
életet élnek, komoly veszélyeknek te
szik ki magukat. Nem érzékelik kellően 
a felelősséget, nem becsülik az önmeg
tartóztatást, veszélytelennek tűnik a 
partnerek cserélgetése. így elveszhet a 
csak egy személyhez tartozás, sport, 
technika lesz a nemi aktus. Jöhet beteg
ség, nem kívánt terhesség, talán a mag
zat megölése, elvetetése is. De ha ezek 
nem is szükségszerűek, az érzelmi else- 
kélyesedés nagyon valószínű. Félek, az 
idő előtti szüretelés nem ad édes gyü
mölcsöket.

A harmadik lényeges kérdés a fele
lősség ügye. Az előbbi gondolatot foly
tatva még, a házasság előtti nemi élet 
a felelősséget dobja el. Nem vállalom a 
másikat, csak a vágyaimnak kell. Csú
nya gondolat, sokan talán tiltakoznak 
ellene, de a gyakorlat ez. Elhagyott sze
relmesek -  talán elhagyott gyerekek -  
mutatják, nem kellett egy életre a má
sik. S a gyerekek, akiket a szexualitá
son keresztül ad az Úr, még inkább 
köteleznek a felelősségre.

Egyedül a felelősen vállalt házasság 
a nemi élet tere, vagy kinek van joga 
egy gyereket apa, vagy esetleg anya 
nélküli életre ítélni? Mindezek a kérdé
sek persze a házasságban is megvan
nak. Erre nézve a felelősség úgy szól, 
hogy csak a házasságon belül van helye 
a testi szerelemnek. Sőt a felelősség ab
ban van, hogy ezt ott gyakorolni kell, 
élni kell. Vigyázni kell rá, kincsnek tar

tani, mert sok egyéb mellett ez is azért 
adatott, hogy védjen. Félrelépő házas
társak bűne nyilvánvaló.' De a megcsalt 
társ valóban társ volt, aki tudott örö
möt adni és kapni, boldogítani, és bol
dogan elfogadni?

A negyedik kérdéskör a veszélyek 
végiggondolása. Van bőven ezekből. 
Nem szabad, hogy elkapjon a korszel
lem. A közgondolkodásban leértéke
lődtek ezek az értékek: nemi hűség, 
tisztaság, lemondás, várakozás. He
lyette az érzéki szabadosság uralkodik. 
Nem baj, ha egy tinédzser szexuális 
életet él, csak használjon óvszert, mert 
itt az AIDS!(?) Nem baj, ha sok kap
csolatban próbáltad ki magad, mert ki 
tudod választani az igazit.(?) Nem baj 
a hűtlenség, hiszen a változatosság gyö
nyörködtet.(?) A szexualitásnak a testi 
oldala, a szeretkezés technikája került 
előtérbe. Az öröm megszerzése lett a 
cél. Nyitott párkapcsolat a divat, nem 
csak két ember intim élettere a szexua
litás, befogadható a harmadik, negye
dik is. Azonos neműek együttélése pol
gárjogot vívott ki magának, lassan sza
bályos házasságot köthetnek.

A téma szinte kimeríthetetlen, min
denkit érint. Helyesen megélni ember
ségünknek ezt a területét csak egyféle
képpen lehet, ha a bölcs Ajándékozó 
szavát keressük ebben is, aki javunkra, 
örömünkre teremtett férfit és nőt.

Sztojanovics András
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GYERMEKEKNEK A t a l o k n a k

Volt, aki indiánnak, 
volt, aki macskának, 
volt, aki rókának öltözött.
Az én jelmezem is tetszett

mindenkinek. 
Mulatságos dolog egy

délutánra mássá lenni. 
Olyan, mintha nem is én

lennék.
Ez a farsang.
Csakhogy én néha akkor is

jelmezt húzok, 
álarcot veszek, amikor nincs

farsang.
A jelmezem a képmutatás,

az álarcom a hazugság.
Senki nem ismer meg.
Senki nem tudja, ki vagyok

igazán.
Csak Te, Istenem.
Tudom, hogy. te megismersz 
a legrafináltabb álarc mögött

is.
Ismered már jelmezeimet.
Előled nem takarhatok el

semmit.
Adj nekem olyan társakat, 
akik'keresnek engem, 
szeretnek engem 
álarcok és jelmezek nélkül is.

KISISKOLÁSOK BIBLIÁJA

A bolond gazdag
FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Gondoltam egy bibliai történetre

Jézus mondja ezt a példázatot. Egy gazdag embernek 
bő termést hozott a földje. Mit csináljon most? Hova 
tegye?

Elhatározta, hogy új csűröket, raktárakat 
épít. Amikor ezzel elkészült, megnyugodott. 
Most már minden rendben van.

Isten azonban így 
szólt: Bolond, még 
az éjjel elkérik a 
lelkedet, kié lesz 
akkor az, amit fel
halmoztál? így jár 
az, aki nem Isten 
szerint gazdag -  
mondja Jézus.

Az elmúlt három  héten feltett hat kérdésre a helyes 
válaszok a következők:

BO-KOR és SÓ -G O R, BÁ-LÁM és PÁS-KA, T U 
BAL és GA-DA-RA.

Tehát a keresett történet három  szava: korsó, lám 
pás és balga. Amire gondoltam, az M t 25,1-13, azaz 
a tíz szűz példázata.

A jövő héten új játékot kezdünk. Készüljetek!

PRÓBÁLD MEG

Segíts a szegény hajótöröttnek a partra úszni!

A gyerekrovat készítői stábjának címe: 

Koczor Tamás, 2373 Dabas-Gyón, Luther u. 14.

A játékot a következő címre küldjétek: 

Cselovszky Ferenc, 7064 Gyünk, Petőfi u. 359.

Uram!
Te vagy az én életmintám!
Szavaidban hallom a Lelkedet, 
és egészen közel vagy bennük nekem.
Nagy meghittségben, nagy egységben tartanak

Veled,
mert az egységnek forrása nem a tér és az idő, 
hanem a lélekközösség.

Uram, úgy teremtettél, hogy kellesz nekem,
Te pedig bennem lakni vágyói.
Ügy teremtettél, hogy szomjazzalak Téged,
Te pedig szomjazol engem.
Úgy teremtettél, hogy keresve keressem a Te

tüzedet,
Te pedig meggyújtasz engem.
Ügy teremtettél, hogy éhezlek Téged,
Te pedig magadat adod nekem mennyei ételül.

Jézusom, Megváltóm, Te, lelkemnek Lelke,
Te, üram és Istenem,
Te, aki közénk jöttél, 
aki hozzánk hasonló lettél, 
ki emberi nyelvünkön szóltál, 
ki elfogadtad értelmünk nehézkes, szegényes

formáit,
és természetfölötti kincseidet beöltöztetted 
a mi gyarlóságunk gyermekszavaiba!
Ráadtad az igazságra az ember-szabta

gondolatruhákat,
hogy ráismerjünk isteni eredetünkre, 
eltompult lelkiségünk örök titkaira, 
melyeknek tiszta látásától megfosztott a bűn.
És ajkaddal megszentelted az emberi beszédet, 
és igazságaiddal értelmet, célt adtál

szavainknak.

Hallgatom, lesem, őrzöm e szavakat; 
az enyémek, nekem szólnak, engem mintáznak,

bennem virágzanak. 
Mindegyik egy-egy tündöklő mélység, 
mindegyik Lelkedre nyit egy-egy kaput, 
mindegyik szeretetednek oldja le zsilipjeit.

„Akinek füle van, hallja meg! -  zengted végig 
évezredek bolthajtásain, 

és szavadat erősítve visszhangozzák
a századok. 

Kis országban, keveseknek súgtad őket* de
a Te hangodat nem oltja kj, 

hanem hatalmasítja a köréje növő tér és idő.
S  ma, az ezredévek távolából is 
mintha arcunkhoz simuló ajkad suttogását

hallanánk.

Ó, mert Téged megifjít az idő, és növeszt
a távolság,

ez a Te végtelenséged törvénye, Uram, 
s e végtelenség egyre hangosodó, 
egyre tüzesedő szavakat hagyott itt nekünk, 
melynek élete öröklétből öröklétbe nyúl.

ÁMEN

Prohászka Ottokár

írni szeretnék... 
MELEGSÉGET

írn i szeretnék. De kit érdekelnek egy fiatal lány 
gondolatai? M iről írhat? És mégis...

Szeretném elmondani, hogy nincs szeretet. Az em
berek kihűlnek. Hol az a nagy tűz? M ár a kezdet 
kezdetén is a tűz tarto tta  össze az embereket. A villám 
belecsapott egy fába. M eggyújtotta. Az ősember félt 
tőle, majd lassan megtanulta használni. Egyre többen 
merészkedtek elő a barlangokból. Egyre többen gyűl
tek a tűz köré. Kommunikálni kezdtek egymással. 
Vigyázni kezdtek a tűzre, hogy összetartsa őket. Hogy 
fejlődjenek. De ma hol lehet tüzet rakni? A lakótelep 
közepén? „Esetleg egy erdőt kellene felgyújtani!” Elég 
lenne a lángja a melegítésre? Világégésre...

írn i szeretnék. Érdekel valakit? Pedig jó  lenne érez
ni, hogy vannak, akik megértenek. Akik egy nyelven 
beszélnek velem, ősz in tén ...

írn i szeretnék. Leirni, hogy van Isten. Hogy hon
nan tudom ? Egy óvodás kisfiú és nagymamája párbe
szédéből. Elmondom, m ert írni szeretnék... Egy nap 
szóba került az oviban Isten. Valaki hallott valamit, 
ellesett félszót, a másik szintén. Volt, aki semmit sem 
hallott. A kisfiú hazam ent, és megkérdezte a pici, 
beteg nagym am ájától (aki összesen 8 osztályt tanul
hato tt), hogy van-e Isten. M ire a válasz? Hogyne 
lenne, hisz ma is beszéltem vele!” Olyan jó , hogy így 
m ondta. Bár sok ilyen nagym am a volna! U nokája 
nyelvén szólt. Egy óvodásnak döntő érv volt ez. Le
fordíto tta  neki az alapigazságot.

M iért nincs m indenkinek nagymamája, aki a nyel
vén beszélne? M iért nincs m indenkinek Istene, akivel 
beszélhetne?

írn i szeretnék. M iért? Hogy megértsem ezt a bo
nyolult egészet, amiben vagyunk, élünk, lélegzőnk. 
A m iért tanulunk, dolgozunk, várunk. A m it szeret
nénk. A m it szeretnétek! Hogy tudjam , m it kell írnom. 
Hogy helyeseljetek, döntsetek, válasszatok, büntesse
tek, vitatkozzatok. Szeressetek. M ár nem írni, sírni 
szeretnék. Hol van a N agym am ám ?

Ha Isten hív, hiába dugod be a füledet, 
ő  a szívedben fog megszólalni.
Elfordíthatod az arcodat,
Isten belép a telkedbe.
Jézus művét kell folytatnod.
Csak akkor lehetsz boldog, 
ha teljesíted Isten akaratát.
Izgalmas, nehéz, de tartalmas lesz az életed.

Nemzeti
Január 22-én reggeli áhítatomnak végére érve bekap

csoltam a televíziót. Tüstént megtudtam, a magyar kultúra 
napja van, egyúttal a Himnusz születésnapja. 1823. január 
22-én vetette papírra Kölcsey Ferenc egyik költeményének 
-  Hymnus a magyar nép zivataros századaiból -  befejező 
sorait.

E  híradást követően ismert előadóművészünk jelent meg a 
képernyőn és elmondta a Himnuszt teljes átéléssel, elejétől 
végig. Úgyis mondhatnám: elimádkozta. Talán soha nem érez
tem annyira nemzeti imádságunknak a Himnuszt, mint most, 
amikor egyéni áhítatom bensőséges folytatásaképpen közössé
gi könyörgésben hangzott el.

Felcihelődtem, hogy stílszerűen könyvtárban ünnepelhessem 
meg a magyar kultúra napját. Az utcára érve, jeges levegő 
markolt arcomba. Sebaj. Mikor legyen hideg, ha nem január
ban. Közel a városi könyvtár, közelebb mint a megyei; így 
aztán,a Herman Ottó u. 22. felé irányítottam a rövid távon is 
busszal elegyített lépteimet.

Lépcsősorokon felhágva nem állhattam meg, hogy a ma
gasból röpke pillantást ne vessek a kemény fagyban, tiszta 
fényben szikrázó városképre. Szépségtől megittasulva lép
tem be a könyvtárbaj ahol szintén a szép, valamint rend, 
tisztaság fogadott és testet-lelket megenyhítő, éltető melegség 
ölelt körül.

Az olvasóteremben átfutottam egy-két napilapot, majd fel
nyúltam a legfelső polcra, hogy onnan a magasból beidegző
dön mozdulattal emeljem le szokott helyéről az Evangélikus 
Eletet. Lehúzom a vaktában kezembe akadt sajtóterméket és 
rápillantok: ez nem az Evangélikus Elet. Folytatom a tapoga- 
tódzást, tovább keresek, nyúlkálok jobbra-balra. Hiába. Mese 
nincs, Evangélikus Elet sincs. De mégcsak nyoma sincs, 
döbbenek rá, amikor szemügyre veszem a rekesz megjelö
lését, ahol egyházi újságunk jólismert neve helyén most a 
teljességgel ismeretlen 100 * SZÉP nevű lapot hirdeti hival
kodva'a címke.

Állok, mint szamár a Sión hegyén. Elbutulás, emlékezetki
esés? Gyakori velejárója ez az öregségnek.

Hervadton megyek a szomszédos nagyterembe. Érdeklő
désemre egyik alkalmazott készséggel visszakisér az olva
sóba -  tényfelderités végett. Kisvártatva zavartan meg
jegyzi:

kultúránk
-  Úgy látszik, tényleg nincs itt a keresett egyházi lap. g  

Majd hozzáteszi:
-  A megyei könyvtárban megvan.
-  Igen. Tudom.
Megértve, miről van szó, felemeli hófehér hajkoronáját egy 

olvasásba temetkezett hölgy.
-  Én meg a Vigíliát hiányolom.
Futtában végrehajtott vizsgálódás után az derül ki, hogy 

a történelmi egyházak lapjai eltűntek az olvasóterem pol
cairól.

-  Azért megkérdezhetnék az olvasóközönséget, mit akar 
olvasni -  zsörtölődik az idős hölgy és találomra kiránt egyet 
a számára elérhető folyóiratok közül.

-  Tessék! Kutya van, Vigilia nincs!
-  A gyerekek szeretik nézegetni...
Nem is csodálom, gondolom magamban. Két elbűvölően 

bumfordi kölyökkutya (Shiba inu kölykök) támaszkodik tap- 
pancsaira a lap címoldalán. Láttukra mosolyra húzódik az 
ember szája széle.

A Kutya teljes joggal foglal tehát helyet az olvasóterem 
polcán, de -  könyörgöm -  nem lehetne itt jelen az Evangé
likus Élet, a Reformátusok Lapja, a Vigilia stb. is ugyan
ilyen joggal, sőt -  horribile dictu -  valamicskével talán jo
gosabban ?!!!

A magyar kultúra napján, városi könyvtárunkban fogalma
zódik meg bennem az imént felvetett kérdés. Annak a városnak 
a könyvtárában, amelyik páratlan jelentőségű szellemtörténeti 
ténnyel büszkélkedhet: falai között jelent meg az első magyar 
nyelvű újság, a Magyar Hírmondó. 1780. január 1-jén indítot
ta útjára az első magyar hírlapíró, Ráth Mátyás, akinek nevét 
terecske és gránit emlékkő is őrzi a Rába partján. A város 
szülötte, lakója, egyházi ember (lutheránus lelkész) volt ő, 
ami azonban szerintem egyáltalán nem indokolja az egyházi 
lapok kiselejtezését városának könyvtárából, jó  kétszáz évvel 
későbben.

Meg kell adni: tapintatosan történt a selejtezés. Demokrá
cia ide, demokrácia oda: nem borzolták fe l az olvasótábor 
kedélyállapotát holmi kérdezősködéssel s nem nyújtották a 
dolgot, mint valami rétestésztát. Egyik napról a másikra tűn
tek el az egyházi lapok, egyúttal, hogy az olvasókat a hiába
való keresgéléstplmegkíméljék, még a címkéket is kicserélték.

Alapos munka. Nem tehetek róla, de képzettársítás folytán 
eszembe jutnak a régi „szép" idők. Amikor az ellenség elfog
lalta az ostromlott várost, épületeit lerombolva, a szó betű 
szerinti értelmében földdel egyenlővé tette, majd -  biztonság 
kedvéért -  sóval hintette be a helyét...

Újabb asszociáció révén megállapítom, hogy általában min
den emberről, az ilyen „alapos" munkát végző emberekről is 
mondja a Szentírás: Minden test csak fű , és minden szépsége, 
mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj 
az Úr szele (Ézs 40,6—7).

E halotti beszéd végén vigasztalás szólal meg -  nem minden
ki, ám sokak számára: de Istenünk igéje örökre megmarad.

Igen. Megmarad örökre, írotton is: a Bibliában és Isten 
egyházainak „sajtójában". Kölcsey Ferenc, amikor Himnu
szát írta, a múltba tekintett, a magyar nép zivataros századai
ba és ott főként a lezúduló halálos csapások sorozatát látta. 
A kép későbben sem változott. Évtizedekkel Kölcsey látomása 
után írja Arany János:

Rossz időket érünk,
Rossz csillagok járnak,
Isten ója nagy csapástul 
Mi,magyar hazánkat!

Napjainkban ugyanezt érzékelhetjük: rossz csillagok jár
nak felettünk.

Isten óvjon minket attól, hogy megismétlődjék Kölcsey ko
mor látomása:

Hányszor támadt tenfiad,
Szép hazám, kebledre,
S  lettél magzatod miatt 
Magzatod hamvvedre!

Szivünk vérzik, mert álcázott brutalitással akarják kitépni 
onnan a nemzettudatot. Halálos fenyegetettségünkben sodró 
erejű viharként szakad fe l megmarcangolt bensőnkből a kö
nyörgés.

Szánd meg, Isten, a magyart,
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart 
Tengerén kínjának!

Sághy Jenő

Benczúr Gyula és Nyíregyháza
Százötven évvel ezelőtt 1844. január 28-án születt Nyíregy

házán. Szülőháza a város főterén, a Kossuth tér és a Luther 
utca sarkán állt és városháza volt azelőtt, míg a mi ifjúko
runkban Kiskorona Vendéglőként volt ismeretes. 1944-ben 
háborús körülmények között elpusztult. Ma emléktábla hir
deti Nyíregyháza nagy festőművész fiának születési helyét.

A nemes Benczúr család az árvamegyei Jeszenováról szár
mazik. Evangélikusok voltak. A dédapa Benczúr István a 
nódrád megyei Vanyarcon evangélikus lelkészként szolgált. 
Nagyapja Benczúr József magasrangú katonatiszt, édesapja 
Benczúr Vilmos gyógyszerész volt. O vásárolta meg a Nyír
egyháza főterén álló gyógyszertárat. Itt született Benczúr 
Gyula. Csak 2 évet élt Nyíregyházán, mert anyai nagyszülei
hez Kassára költöztek. Itt járt iskolába. Édesapja a gimná
ziumból átíratta a reáliskolába, mert rajztehetségét mérnöki 
pályán szerette volna érvényesittetni. Kalchbrenner Károly 
evangélikus lelkész tanácsára 1861-ben Münchenben a Kép
zőművészeti Akadémiára került és Piloty tanítványa lett. 
„Hunyadi László búcsúja”, „II. Rákóczi Ferenc elfogatása”, 
„Vajk keresztelése” című történelmi tárgyú festményei meg
hozták a sikert. 1876-ban a müncheni Akadémia tanára lett.

1883-ban jött haza Magyarországra és a Mesteriskola igaz
gatója lett haláláig. Megbecsült művésze lett az országnak. 
A kolozsvári egyetem diszdoktora, a főrendiház és a Tudomá
nyos Akadémia tagja lett. Akadémikus stílusú történeti festé
szete sok alakot vonultatott fel, pompás kolorittal, festőies- 
séggel komponált. „Budavár bevétele”, „Miléneumi hódolat” 
című képei már a Habsburgok dicsőítését szolgálták.

Szülővárosa, Nyíregyháza 1909. október 17-én díszpol
gárságot adományozott neki. Ekkor az Evangélikus Gimná
ziumot is meglátogatta.

1920. július 26-án halt meg Dolányban, amelyet Benczúr- 
falvának neveztek el. Ma Szécsényhez tartozik.

Nyíregyházán 1935-ben elemi iskolát neveztek el róla.
1941-ben a Széchenyi utcában felállították Galántai Fekete 

Géza róla készült szobrát, a háború után teret neveztek el róla.
A szobor közelében áll a Jósa András Múzeum, amely 

állandó képkiállítással adózik a nagy művésznek.
Benczúr Gyula akadémikus történeti festészeti stílusán 

még életében túllépett az idő. Nemcsak a külhoni, de a hazai 
festők is új utakon jártak. Ennek ellenére 150 évvel ezelőtt 
született festőművész-fiát nagy becsben tartja szülővárosai 
Nyíregyháza.

Dr. Reményi Mihály
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Jézus-arcú egyházról „álmodom”... Emlékezés dr. Mihály Dezsőre
Olyan egyházról álmodom, 

amelyik

tisztában van küldetésével.
Jézust is próbálták sok m inden

re felhasználni (kihasználni). Le
hetett volna nemzeti hős, társadal
mi reformer, erkölcsbiró s tb ..., de 
ő tudta, mi a küldetése. Azért jö tt, 
hogy az Istentől elszakadt em bert 
visszavezesse az atyai házba. A  jö 
vő egyháza nem engedheti meg, 
hogy társadalom jobbító „tanító
bácsivá”, környezetvédelmi fele
lőssé vagy forradalm i eszmék szó
csövévé degradálják, s közben elfe
ledkezzen sajátos küldetéséről, Jé
zus Krisztus evangélium ának hir
detéséről. Ennél többre szól U rátó l 
kapott m andátum a! Úgy foglal
kozzon korunk kérdéseivel, hogy 
ne veszítse el azt, am it csak ő adhat 
az embereknek. Ezt a feladatát 
csak úgy tudja betölteni, ha tagjait 
tudatos hitű, nagykorú keresztyé
nekké neveli.

Olyan egyházról álm odom , 
amelyik

emberközeli egyházzá válik.
Egyház, amelyik közérthetően 

hirdeti az evangéliumot, tesz bi
zonyságot U ráról. Ahogy Jézus is 
níindig érthetően szólt az em berek
hez. A mai szekularizált társadal
m akban egyre kevésbé válik m agá
tól értetődővé, hogy az emberek 
értik a Biblia kifejezéseit, az egyhá
zi frazeológiát. Bármilyen kristály- 
tiszta hitigazságokat is hirdet az 
egyház, szolgálatát érthetetlenné 
teszi, ha nem veszi m agának a fá
radságot, hogy m ondanivalóját a 
mai em ber szóhasználatához, gon
dolkodásm ódjához igazítsa. A 20. 
század végi nagy változások ko rá
ban ez talán  még a régebbi korok 
hasonló erőfeszítéseit is túlhaladó 
feladat.

Olyan egyházról álm odom , 
amelyik

nem felülről, fölényesen

kezeli az embereket. A ma emberé
be -  legalábbis E urópában  -  sokfé
le „igazságot” próbáltak  felülről, 
néha a hatalom  eszközétől sem 
vfS's^iiTÍá^vaV béíésülykolni. Jézus" 
más*modsz'eit hászfialt. Soha neffT 
volt fölényes. Sem ellenségeivel, 
sem az ő t nem  értő  tanítványaival 
vagy hallgatóival szemben. M egér
tette a kételkedőt, türelm esen tette 
helyre tanítványai tévedéseit, szelí
den és csodálatra m éltó pedagó
giával vezette vissza az Istentől el
szakadt em bert. Az egyházat mai 
-  és remélhetőleg jövőbeli -  sza
badsága sem teszi jogossá az embe
rekkel szembeni fölényre, lekeze
lésre. Csak a türelmes, m egértő, 
jézusi szeretet eszközeivel győzheti 
meg a m a és a holnap emberét.

O lyan egyházról álm odom , 
amelyik

a missziót nem a saját 
gyarapítására végzi,

hanem  a rászoruló em ber segítésé
nek szándékával. Mivel meg van

győződve arról, hogy az általa hir
detett evangélium mindenki szá
m ára segítséget jelent, hogy helyét 
az életben megtalálja és ennek az 
evangéliumnak erejéből éljen. Le
gyen a jövő egyháza olyan, am e
lyik m indenki felé nyitottan végzi 
a missziót, felkínálja az evangéli
um  kincsét, a kényszerítés bárm i
lyen szándéka nélkül.

Mivel a jövő egyházának alap
ja it a m ában kell lerakni, szembe 
kell néznünk azzal: m it tehetünk 
azért, hogy ez a Jézus-arcú egyház 
válóra váljék?

1. N agyobb figyelmet kell fordí
tanunk az

egyes emberre.

A közelmúlt szűk keretei sokun
kat m egtanítottak a kis eredm é
nyek, sikerek, a kis közösségek 
megbecsülésére. Talán  nem  vélet
lenül kellett ezt m egtanulnunk. 
N em  hiszem, hogy az egyház a jö 
vőben egyszerre töm egbázissal fog 
rendelkezni, hogy a töm egekre épí
te tt evangélizációk átü tő  sikert 
hoznának. Az em bertől emberig 
való jézusi m ódszer a jövő  misszió
ján ak  az útja. Ebben nagy hang
súly esik az egyes em berekkel való 
lelkipásztori beszélgetésekre, sze
mélyes kapcsolatokra.

2. A jövő társadalm a sem lesz 
keresztyén társadalom  a szó jézusi

és bibliai értelmében. Sőt, az ateiz
m us gyakorlati létezése mellett 
testközelben kell szám olnunk más 
világvallások, vallási áram latok ál
landó jelenlétével. Erre fel kell ké
szíteni a gyülekezet tagjait, hogy 
együtt tudjanak élni a kisebbren
dűségből fakadó félelem és csügge- 
dés, de a m ásságot elhordozni nem 
tudó agresszivitás nélkül, m ások
kal. Ehhez a saját meggyőződésük
ben való bizonyosság mellett a m á
sokat elhordozó szeretet szüksé
ges.

3. A jövő egyháza nem a lelké
szek vagy m ás vezetők által irányí
to tt közösség, hanem  a Krisztus 
ügyéért közös felelősséget és szol
gálato t hordozók egyháza, amiben 
m indenki kaphat feladatot. Az 
egym ásra szorulók és az egymást 
segítők és nevelők közössége. Erre 
nevelés az egyház legfontosabb fel
adatai közé tartozik, hogy a gyüle
kezeteink egymást építő, egymás
tól tanulni tudó közösségekké for
m álódjanak.

Jézus-arcú egyházról álm odom , 
am it egyedül az egyház U ra  vált
ha t valóra, de talán  m inket is fel
használ tökéletlen eszközökként 
ennek m egvalósításában.

Sárkányáé Horváth Erzsébet

(A cikk eredetileg az időközben meg
szűnt Diakónia részére készült.)

Tíz évvel ezelőtt, temetése nap
ján  és most, a kegyeletes emlékezés 
alkalm ából is verőfényes őszi nap 
ragyogta be a Megyeri úti temetőt, 
am ikor egyházunk vezetősége, régi 
m unkatársak és barátok  szépszá
mú gyülekezete és természetesen 
szeretett felesége előtt Szebik Imre 
püspök szólaltatta meg Isten igéjét 
es emlékezett a hű és odaadó m un
katársról, az Északi Egyházkerület 
nyolc esztendőn át volt felügyelő
jé rő l

Életútja nem volt olyan szép, ve
rőfényes, m int ez a szeptemberi 
őszi nap. M ár a püspök által vá
lasztott szentírási rész is erre enge
dett következtetni. Pál apostolt 
idézte: „M indenütt nyom orgatta-

Nagy áldást jelent a gyülekezet
ben egy ezermester! Ne gondol
junk  m ost például a legnagyob- 
bakra: egy Schweitzer Albertre, 
vagy Tessedik Sámuelre és felesé
gére, akik az Igével való szolgála
ton kívül egyéb tevékenységükkel 
is eredményesen gazdagították 
gyülekezetüket, de gondoljunk 
m ost Isten iránti hálával azokra az 
egyszerűbb de bölcsen tevékenyke
dő emberekre (mint pl. a szarvasi 
ótemplomi egyházi gondnokra, Ke- 
penyes Györgyre, aki nemrég el
hunyt), akik odaadó bölcs és hű 
szolgálatukkal maradandóvá tették 
nevüket gyülekezetük történetében.

Én azonban m ost az alig pár éve 
elhunyt Dobrotka Pálról szeretnék 
pár szóval megemlékezni, a na
gyon egyszerű, szerény, amellett 
bölcs és hívő lelkületű emberről, 
aki hosszú éveken át m int presbiter 
és egyházfi szolgálta a szarvasi új
templomi egyhazat. Világi foglal
kozására nézve órásm ester volt. 
Messzi környékről fölkeresték 
azok, akik szerették órásukat. 
M ert ő minden hibát ki tudo tt javí
tani. A legm árkásabb svájci ó rák
hoz is tudott pontos alkatrészt csi
nálni! Elismert szakemberek is 
megcsodálták nagy tudását! M a 
m ár sokan el se hinnék, hogy a 
nehéz háborús időkben a szedett- 
vedett anyagból micsoda jó l m ű
ködő vontatókat készített. Vagy 
am ikor még nem lehetett se új, se 
ócska, használt m otorkerékpárt 
kapni, Ő nékünk a tanyai istentisz-

tunk, de iheg nem szoríttatunk, 
kétségeskedünk, de nem esünk két
ségbe. Üldöztetünk, de el nem ha
gyatunk, tiportatunk, de el nem 
veszünk, m indenkor testünkben 
hordozzuk az Ú r Jézus halálát, 
hogy a Jézus élete is látható legyen 
a mi testünkben. (2K or 4,8.)

H a az életútját felidézzük, meg
rendültén látjuk beteljesedve a páli 
bizonyságtételt. Változatos, meg
aláztatásokban sem szűkölködő 
életútja jelzi az elmúlt időszak 
ideologiai-politikai állapotát. Azért 
nem á rt felidézni, m ert olykor ha
m ar elfelejtjük a tegnapunkat, azt, 
hogy milyen körülmények között 
is éltünk, milyen feltételei voltak a 
puszta létezésnek. A Zalaegersze-

teleti szolgálatra összeszerelt egy 
500-as BSA m otorkerékpárt, ol
dalkocsival. Sok mindenhez értett. 
M osolyra indító volt az is, amikor 
saját gyártm ányú arasznyi kis he
gedűjével felesége fülébe muzsikál
ta  szép énekeinket. M int hűséges 
énekkari tag segített kántorunk
nak is a férfiszólamok betanításá
val kis otthoni orgonájával. Ő tar
to tta  karban és javítgatta templo
mi orgonánkat és harangjainkat is. 
És ezt a sokféle szolgálatot mind 
ingyen végezte. A szegények, az 
egyházi alkalm azottak óráit in
gyen javíto tta . A jóság sugárzott 
arcán, am ikor valakinek valami
ben segíthetett. Zavarba jö tt és el
pirult, ha valaki jó  cselekedetét 
megköszönte. Nekem ne köszön
jö n  semmit, m ert én Istennek na
gyon sokkal tartozom ! ö rü lnék , 
ha többet szolgálhatnék, de na
gyon gyenge vagyok. -  Hívő, igaz 
ember volt. Mi, lelkészek sokszor 
felkerestük őt és élveztük, ahogy 
hite és bölcsessége révén leegysze
rűsítette a nehéz problém ákat és 
mosolyogva elébünk tá rta  a meg
oldást. Ilyenkor láthattuk  azt is, 
hogy Isten igéje, kegyelme milyen 
nagyszerűen bölccsé, igaz keresz
tyénné teheti az egyszerű embert is.

Fáj, hogy D obrotka Pál m ár 
nem lehet itt közöttünk, de példás 
életére még mindig vissza-visszaté- 
rünk és jóízű m ondásait boldogan 
emlegetjük. Életéért Istennek halát 
adunk!

Pálfi István

• •
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 

Dunaharasztiban

Ezermester a gyülekezetben

OLVASÓI LEVÉL

A négy áldás !

Január 23-án, vasárnap Dunaharasz
tiban az egyetemes imahét utolsó napján 
a Baptista Egyház imaházában bemu
tatkozott a Magyar ökumenikus Szere
tetszolgálat. A vetítéssel egybekötött 
bemutatkozón részt vett Lehel László 
lelkész, a MÖSZ igazgatója, Varga Ál
mos László és Keck Balázs, a Szeretet
szolgálat munkatársai.

Az egybegyűlt híveknek Faragó Tibot 
református és Varga Boldizsár baptista 
lelkész szolgált igehirdetéssel, majd Le
hel László beszámolt a Szeretetszolgálat 
három tevékenységi területéről, a mene
kültügyről, a hazai szociális programok
ról és a nemzetközi tevékenységről. 
A MÖSZ vajdasági segélyakcióját 
Keck Balázs ismertette.

Az ökumenikus imaesten egybegyűlt 
hívek nagy érdeklődéssel fogadták a be
mutatkozást, és az összegyűlt persely
pénzt, közel 32 ezer forintot, felajánlot
ták a Szeretetszolgálat vajdasági se
gélyakciójára.

kb.

Január 29-én este nyolc kéz emelke
dett magasba a gecsei evangélikus temp
lomban, hogy áldást adjon az éneklő, 
imádkozó gyülekezetre. Valahogy így 
hangzott: Fogadjátok az áldást, Isten
nek népe. Tálán így igaz, hogy akik egy 
helyen énekeltek es imádkoztak, mind a 
három felekezet Istennek népe. így hát 
ki is derül soraimból, hogy ökumeni
kus imaesték tanúi, részvevői lehettünk 
mindhárom alkalommal, az Istenünk 
által ajándékozott új esztendőben.

Természetes, hogy katolikus-evangé
likus templomaink minden alkalom
mal megteltek. Érezhető volt, hogy 
nem a kíváncsiság, vagy éppen az ügy 
tradíciója késztette templomba a ge- 
cseieket, hanem oda kívánkoztak. 
Árulkodtak a könnyes szemek az Isten

üzenetét továbbadó igehirdetési alkal
makkor. Nem lehetett különbséget ten
ni, hogy ki milyen felekezetű. Az ének
lések, főként imádságok morajlása fel
ért egy nagyvárosi gyülekezetével. 
Hadd tegyek említést arról is, hogy a 
múlt években lassan, de javult a temp
lomba járás. Talán a következő ige in
dokolja? (Erős bátorításunk van ne
künk, akik odamenekültünk, hogy bele
kapaszkodjunk az előttünk lévő remény
ségbe. Ez a reménység lelkűnknek biztos 
és erős horgonya. Zsid 6,18-19.)

Szalai Józsefné református lelkésznő 
igehirdetése első este felemelte a tekin
teteket. Aztán második este Görög Zol
tán, a gecsei evangélikusok lelkésze be
vezetőjében a mindennapos ige és 
imádság fontosságáról beszélt. Ezt kö

vetően Fodor Balázs plébános igehirde
tésének örvendhetett a gyülekezet.

A záró istentiszteletet Tóth Sándor 
ny. lelkész tartotta. A gyülekezet óha
jának tett eleget és Teremtőjének, aki
nek ötven egynéhány évi lelkészi szol
gálat után is tartozik.

Az imaalkalmak végeztével nagy sze
retettel terítették meg a katolikusok a 
vendégség asztalát. A kötetlen beszél
getésben mindenki jól érezte magát.
, A terített asztal másik változata az 

ÚR terített asztala, a legigazabb a ke
resztény ember számára; valójában 
oda is ennyien kívánkozunk, úrvacso
rái alkalmakon? Pedig ott érezhető iga- 
zabbul a kegyelem.

Az igehirdetés végén nyolc kéz emel
kedett magasba, áldást osztva. Megkö
szönjük Istenünknek, hogy megint egy 
alkalmat adott az új esztendő elején, s 
hogy népe megint közel érezhette ke
gyelmét.

Ágoston Ferenc, Gecse

gen 1912-ben elindult élet néhány 
állomása: középiskolai tanulmá
nyait a Pápai Kollégiumban fejezi 
be. Ezt követően a Katonai Aka
démiára nyert felvételt, ahonnan -  
közbejött betegség m iatt -  távoz
nia kell, de felgyógyulása után már 
a Pécsi Egyetem Jogi K arán talál
juk, ahol 1939-ben szerzi meg a 
jogi doktorátust. M int díjazás nél
küli jogi gyakornok kezdi meg pá
lyáját Pest megyében. Katonai be
hívó a honi légvédelemhez szólítja, 
1945-ben szovjet hadifogság kö
vetkezik, ahonnan két év múltán 
hadirokkantként érkezett haza. 
Rövid időre a Népjóléti Miniszté
riumban kap állást, de m ár 1949- 
ben, 37 évesen állás- és kenyérkere
set nélkül marad. Segédmunkás, 
majd betanított munkásság követ
kezik, később laboratóriumi asz- 
szisztens lesz, de 1958-ban még 
elektrotechnikusi képesítést is sze
rez. Műszaki ügyintéző, majd tit
kárságvezető 1965-ig. Innen az 
egészségügy területére kerül, az 
O R FI Intézethez főelőadói állás
ba. Itt m unkáját elismerik, osztály
vezető-helyettesként megy nyug
díjba, de egészen váratlanul bekö
vetkezett haláláig visszajár volt 
munkahelyére.

E néhány m ondatban felvillan
to tt életútban benne sűrűsödik a 
múlt történelmének minden igaz
ságtalansága, emberi életet keserí
tő jogtalansága és életet rövidítő 
embertelensége. „De Mihály De
zső testvérünk soha nem adta fel a 
nemes harc küzdelmét -  m ondotta 
továbbiakban a püspök - ,  hanem 
mindvégig megőrizte szilárd Krisz
tus-hitét. Belőle merített erőt, el
szántságot és hűséget.” Ezt észre- 

. veszi egyháza is és sorra bíz reá 
tisztségeket: 1952-ben a veszprémi 
egyházmegyei világi főjegyzőit, 
1958-tól országos világi főjegyző, 
1960-ban a Veszprémi Egyházme
gye bizalma a felügyelői tisztre vá
lasztja, 1964-től az Északi Egyház- 
kerület jogtanácsosa, majd 1975- 
től haláláig az Északi Egyházkerü- 
let felügyelője. Budapesten, az Új
pesti Gyülekezet a lelki otthona, 
ahol presbiterként is szolgál.

„Szerénységét csak hűsége múl
ta  felül. Oly időszakban vállalt 
egyházi szolgálatot, am ikor meg
győződéséért háttérbe szorították, 
előbbre jutásában elmarasztalták, 
ő  azonban sem meggyőződését, 
sem vállalt tisztségét fel nem adta. 
Tudta, kinek szolgál. -  Egész lé
nyéből szeretet sugárzott. Bölcses
sége és árnyalt fogalmazókészsége 
következtében soha senkit meg 
nem bántott. Igaz barát és hűséges 
testvér tudott lenni, aki sokat járta  
a gyülekezeteket, felkarolva ügyü
ket, m agára vállalva gondjaikat. 
Egész életében evangélikus egyhá
zunkért végzett m unkáját értékelte 
a legnagyobbra, ezt végezte legna
gyobb odaadással és el nem fogyó 
örömmel. Az a Jézus Krisztus, aki
nek halálát ő is testében hordozta, 
s aki érte is önm agát áldozta, le
gyen hozzá irgalmas, őrizze emlé
két szívünkben, s adjon neki ve
lünk együtt örök életet. Az igaznak 
emléke legyen áldott!” -  fejezte be 
Szebik Imre püspök. Imádság, ál
dás és éneklés u tán  tettük le sírjára 
az emlékezés, a szeretet és hála vi
rágait.

L. L.

A „Magyar Rousseau” emlékénekTalán a protestantizm us szabadelvűségének, libe
ralizm usának és a nyugat-európai szellemi áram 

latok tudatos átvevésének azt a tényt köszönhetjük, 
hogy hazánk m últjában a viszonylag nem nagyon 
népes evangélikus egyház rendkívül nagy részét az 
értelmiség alkotta. A m agyar evangélikusok soraiból 
a m últ századokban több  kiváló, a politika, művelő
dés, irodalom , vagy tudom ány területén m űködő sze
mélyiség nő tt ki, akik nemcsak az egyház, hanem  az 
ország történelm ében is jelentős szerepet já tszo ttak . 
Ezek egyike volt Berzeviczy Gergely is, az egyházi és 
iskolai felügyelő, hazafi és gondolkodó, akinek a szü
letésétől kétszázharm inc év telt el.

Berzeviczy Gergely 1763. június 15-én született 
N agylom nicon, Szepes vármegyében, m int ősi felvidé
ki nemesi család ivadéka. A közeli híres késm árki 
evangélikus líceum ban tanu lt és hazai tanulm ányait 
Pesten 1783-ban ügyvédi oklevél megszerzésével fejez
te be. M int a többi nemesi ifjak, ő is a hazának való 
szolgálatnak akarta  szentelni az életét. Hogy jobban  
tudjon érvényesülni, tudása kibővítésére és tapaszta
latok szerzésére elu tazott N yugatra. Egy évet a G öt- 
tingai egyetemen az állam tudom ányok, a történelem  
és a nyelvek tanulásával tö ltö tt, két évig azután  N é
m etországot, F ranciaországot és Angliát já rta . H aza
jövetele u tán  Budán, a H elytartótanácsnál, m int pat- 
varista, később m int gyakornok kezdett dolgozni. 
A királyi hivatalban teljesített szolgálat azonban nem 
felelt meg nemesi, patrio tista  elképzeléseinek. Ezért 
1795-ben, a m agyar jakobinusok  kivégeztetése u tán, 
hivataláról lem ondott és visszahúzódott a családi bir
tokokra a Szepességbe, s o tt élete végéig csak az egy
háznak és a tudom ánynak élt.

Az egyházi életbe a 90-es évek elején lépett be, nem 
sokkal a türelm i rendelet kiadása u tán , amely a tö r
vény előtt a katolikus egyházzal egyenrangú jogo t 
ado tt az evangélikus és a kálvinista egyháznak. Ez az 
evangélikusok további létezésének csupán csak a jogi 
alapja volt. Óriási alkotóm unka, meg sok áldozat

kellett ahhoz, hogy a m agyarországi lutheri egyház, 
a több  m int százéves üldözés u tán , m éltó helyet fog
laljon el a társadalom ban. M ég sokáig kellett küsz
ködni a pénzhiánnyal, vagy a hatóságok ellenségeske
désével és ezt a harco t nehéz lett volna megvívni azon 
sok buzgó em ber nélkül, akik egész energiájukat ké
szek voltak  az egyház javára  szentelni. K özülük az 
egyik Berzeviczy Gergely volt.

M ár 1791-ben a Tiszai egyházkerület megbízásából 
részt vett az evangélikus egyetemes gyűlésen Pesten. 
Tíz évvel később, H orváth  Im re halála u tán , ő t vá
laszto tták  meg a kerületi egyházi és iskolai felügyelő
vé és haláláig példásan tö ltö tte  be ezt a hivatást. M int 
iskolai felügyelőnek, nagy érdeme volt olyan kiváló 
tanintézetek felvirágoztatásában, m int az Eperjesi 
Kollégium, vagy a K ésm árki Líceum. M ind a  kerületi, 
m ind az egyetemes gyűléseken fáradhatatlanul töre
kedett ezen iskolák és tanára ik  anyagi helyzetének 
javítására. N eki is köszönhető, hogy az evangélikus 
egyház nagyszám ú értelmiséggel büszkélkedhetett. 
N em csak az iskolaügyben, hanem  az egyházi élet m in
den területén nagy m unkát végzett, a rra  áldozta lelki 
erejét. Az 1822. február 22-én bekövetkezett halála 
nagy veszteséget jelentett az egész felső-m agyarorszá
gi evangélikus egyház szám ára.

Természetes, hogy irodalm i és tudom ányos tevé
kenységének nagy részét az egyházi tárgykör tö lti ki. 
M ég a 90-es években megjelent „A  katolikusok evan
gélikus hitre való áttérésének m egtiltásáról” című 
könyve. A m ásik m unkája, „A  m agyarországi protes
tánsok jelen állapotáró l” , a hazai politikai helyzet 
m iatt, 1803-ban G öttingában  jelenhetett meg, névtele
nül. 1806-ban Lőcsén k iad ta  „K ét levél, m inden p ro 
testáns tudom ására” című m unkáját, két évvel ké
sőbb, Sontagh Samu szuperintendens eperjesi inaugu- 
rálásának alkalm ából m egírta a  „Sermones occasione

et inaug. Sam. Sontagh distr. Tibiscani a. c. superin
tend. habiti Eperjesini diebus 27. et 28. április 1808” 
cím ű könyvet. 1815-ben Lőcsén megjelent jelentős m ű
ve, „Coordinatio rei religionis ecclesiasticae superint. 
aug. conf. evang. Tibiscanae secundum leges religiona- 
lis per G. B. elaborata” , amelyet 1847-ben Kassán 
magyar, és 1862-ben M iskolcon német nyelvre lefordí
to ttak  és kiadtak. U tolsó m unkáját, „Értesítések a m a
gyarországi evangélikusok mostani állapotáról”, 1822- 
ben Lipcsében jelentette meg.

Legalább ilyen jelentőségű volt Berzeviczy világi 
tem atikájú tudom ányos m unkássága. M int gondol
kodó, elsősorban a nemzeti gazdaságtannal és a poli
tikával foglalkozott. Éppen ezen a területen nyilvá
nulnak meg legjobban a haladó, N yugaton elsajátított 
nézetei. Saját véleményét a korabeli M agyarország 
gazdasági színvonaláról és ennek javításáról a „M a
gyarország kereskedelméről és iparáró l” című művé
ben fejtette ki. Á lm odott a hajdani híres m agyar kül
kereskedelem újjáéledéséről és ezért 1807-ben útnak 
indult Poroszországba, D anzigba, a régi m agyar ke
reskedelmi u tak  nyom án. Ennek benyomásai és a 
saját gondolatai alapján 1814-ben kiadott egy köny
vet, „Az északi kereskedelem kiterjesztése” cím alatt. 
„Nézetek az ázsia-európai világkereskedelemre; Pest 
1808” című m unkájában a világkereskedelem fejlődé
séről tárgyalt. A  kétségtelenül legnagyobb és legvitá
sabb visszhangot válto tt ki „A magyarországi parasz
tok állapotja és természetéről” című könyve. K iadását 
a cenzúra eredetileg (1804) nem engedte meg és csak 
később (1806) névtelenül jelent meg Lőcsén, azután  
pedig német fordításban G öttingában. Ezt a művet, 
amelyben Berzeviczy a statisztikai adatok  és a kom oly 
felmérések alapján igazi képet ad o tt a honi parasztság 
szom orú életkörülményeiről, a szerző több nemesi 
kortársa  elutasította és keményen elítélte. Sőt, az ak

kori M agyarország „alázatos” (azaz valóságos) képe 
N yugaton való terjesztéséért Berzeviczyt némelyek 
hazaárulással is vádolták.

Berzeviczy Gergely nemcsak egyházfi és tudós, ha
nem hazafi is volt. Hiszen éppen mély patriotizmusa 
a helytartótanácsi irodába hozta, ahol nemsokára 
felébredt illúzióiból és rájött, hogy másként kell M a
gyarország jövőjét építeni. A rra a gondolatra ju to tt, 
hogy a H absburg-politika a fő oka a haza bajainak és 
elm aradottságának. Tehát csak a Habsburgok ural
ma alóli felszabadulás után fejlődhet Magyarország 
gazdaságilag és politikailag egy modern európai ál
lammá. Részt vett az 1791-i országgyűlésen, de látván, 
hogy tervei békés úton nem valósulhatnak meg, szűk 
kapcsolatokat teremtett a magyar jakobinusokkal. 
Talán csak a hivatalának köszönhette, hogy a bebör
tönzést sikerült elkerülnie. 1795-ben, a Budáról való 
távozása előtt, ezer forintot adom ányozott a magyar 
színháznák. Sőt azután is, 1797-ben, a francia hábo
rúkor, a Szepes megyei inszurgensek parancsnoka
ként hazafiságát tanúsította.

Berzeviczy haladó társadalm i és politikai nézetei az 
akkori magyarországi társadalom ban nem találtak 
visszhangra. Jellemző volt, hogy hazaárulással vádol
ták  azt az embert, akit m ár 1802-ben a Göttingai 
Tudós Társaság tagjává választottak. M int tudós és 
gondolkodó, Berzeviczy Gergely élete végéig megér
teden maradt, ő  maga, az ősi nemesi család leszárma
zottja, majdnem fél évszázaddal a forradalom  előtt 
polgárérzelemre ju to tt, a rra  a véleményre, hogy a 
haza fejlődésének érdekében elkerülhetetlen a radiká
lis társadalm i reform és az ország Habsburgoktól való 
elszakadása. így a T átra  óriási árnyékában, a kakas- 
lomnici m agányban élt és alkotott. Talán ezért nevez
te ő t egy későbbi történész a „M agyar Rousseau”- 
nak. És éppen úgy, m int a nagy francia gondolkodó, 
m ár nem érte meg gondolatai megvalósulását. Ezek 
azonban műveiben tovább éltek, hogy a reformkor 
nemzedékét tanítsák. Kónya Péter, Eperjes
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Ha kiált hozzám, meghallgatom. Zsolt 91,15. 
! Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit 
? lerontsa. ÍJn 3,8.

VASÁRNAP A te nevedért, ó URam, bocsásd meg 
I bűneimet, mert sok v an! Zsolt 25,11 (Róm 4,25; M t 
I 4,1-11; Zsid 4,14-16; Zsolt 91). Bűneink megvallása 
I nagy dolog! Bölcs útbaigazítást nyújt ez a mondás: 

Istennel szemben olyan legyen a szived, mint egy 
I gyermeké, másokkal szemben, mint egy szülőé, ön- 
[ magaddal szemben, mint egy bíróé! így őszintén 

beismerhetjük és megbánhatjuk minden bűnünket...
I és Isten megbocsát nekünk.

HÉTFŐ Én az ŰR vagyok az őrzője a szőlőnek, 
minduntalan öntözgetem. Éjjel-nappal őrzöm, hogy 

I senki se bánthassa. Ézs 27,3 (Jn 15,1—4; Jak 4,1-10;
I Jn 11,55-57). A szőlő sok törődést igénylő növény,
I de a fáradozást szép és bőséges termésével hálálja 
I meg. Mi vagyunk a szőlő és az ÚR az őrizőnk. Mind- 
I untalan ellát minket és ami a legcsodálatosabb, nem- 
I csak nappal, de éjjel is őrködik felettünk, hogy senki 
I se bánthasson. Miért? Mert fontosak vagyunk neki,
I mert szeret. Hogyan háláljuk ezt meg nek i? '

KEDD Ne félj, Á brahám ! Én vagyok pajzsod: jutal- 
I mad igen bőséges. lM óz 15,1 (Zsid 11,18; Jak 
I 1,12—18; Jn 12,1-11). Ne félj!...semmi sem kemény 
( annak, aki hisz és szeret. Azt az embert pajzsként 
I védi az ÚR. Ha szeretjük őt, könnyebbnek látszik 
I minden, ami nehéz és rövidebbnek az, ami hossza- 
I dalmas. M ár önmagában ez is bőséges jutalom.

S29ERDA Jézus így szólt hozzá: „Mivel látsz engem, 
hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.” Jn 
20,29 (Jób 37,5; M k 14,17-26[27-31]; Jn 12,12-19). 
Ha valakit ártatlanul bebörtönöznek, sajnáljuk, de 
ha ezt tudja a falba vésni: Hiszek a Napban, ha nem

is látom fényét, hiszek a szeretetben, ha nem is érzem 
sehol, hiszek az Istenben, akkor is ha hallgat.” -  
bizony csodálhatjuk, m ert ő ismeri azt a boldogsá
got, amelyről Jézus beszél.

CSÜTÖRTÖK Légy csendben és várj az Ú R ra ! Zsolt 
37/7 (Jud 21; 2K or 6, 1-10; Jn 12,20-26). „A te 
csönded a magé a földben, ahol elpusztul, hogy 
létezzék.” -  olvashatjuk a Kis herceg c. könyvben. 
Néma tehetetlenségünk így elevenedhet csendes vá
rakozássá, amely soha sem tétlenséget, hanem min
denkor boldog készülődést jelent arra a napra, ami
kor Isten megmutatkozik életünkben és türelmünk, 
csendünk magja szárba szökken.

PÉNTEK Elég neked az én kegyelmem, m ert az én 
erőm erőtlenség által ér célhoz. 2K or 12,9 (Ézs 42,3; 
M t 16,21-27; Jn 12,27-33). M iért szereti Jézus az 
erőtleneket? Azért, hogy megszégyenítse az erőse
ket. Ezért ne hozzanak zavarba minket a hibáink, 
gyengeségeink, fogyatékosságaink! Köszönjük meg 
inkább ezeket, mert bár teherként hordozzuk, ja - j 
vunkra szolgálnak. Megaláznak és így megtáníta- | 
nak arra, mik vagyunk mi valójában. A kegyelem j 
hordozói, gazdag tulajdonosai.

SZOMBAT M ikor azt gondoltam, hogy roskad a ! 
lábam, szereteted U Ram  tám ogatott engem. Zsolt \ 
94,8 (Zsid 4,16; Lk 22,31-34; Jn 12,34-36). Ahol az 
erőnk véget ér, ahol úgy érezzük, roskad m ár a j 
lábunk, ott lép hozzánk Isten. H a úgy gondoljuk is 
olykor, hogy az utolsó pillanatban, de megérkezik j 
és elhozza azt, amire szükségünk van. -  Nem misze- J 
rintünk, hanem őszerinte! -  Világosságot, bátorí- j 
tást, erőt, vigasztalást nyújt. A lábunk ugyan ros- |  
kad, de a szívünk erősödik. Isten szeretete által.

Nagy Veronika :

Ravaszság

Nem véletlen, hogy 1 Mózes 3- 
bán -  ahol a kígyó nagy és végzetes 
támadását írja le a Biblia Éva ellen 
-  így jellemzi őt tömören „A kígyó 
pedig ravaszabb volt minden mezei 
állatnál, amelyet az Úristen alko
to tt.” Amikor valakit röviden kell 
bemutatni, a lényeget mondjuk ró
la. Ezért itt a ravaszság a lényeg.

Sokszor mesében, filmben még 
élvezzük is, ha valaki ravasz és rá
szedi a másikat. Pedig a ravaszság, 
ámítás, becsapás -  nagyon is tragi
kus lett az ember szám ára! Az ere
deti kifejezés „eszességet” is jelent. 
Tehát okos volt a kígyó, és tudta, 
hol és hogyan kell az embert tá
madni, Isten iránti bizalmát meg
rendíteni.

Több helyen olvasunk arról, 
hogy Jézus észrevette pl. a farizeu
sok ravaszságát, álnokságát. De 
mi észrevesszük-e, hogy a Sátán 
sokszor egy életen át becsap, ámít, 
félrevezet. Piacon, üzletben -  ész- 
reveszed, ha a mérleg rosszul áll, a 
fizetésnél kevesebbet adnak vissza. 
Anyagi dolgokban nagyon is érzé
keny, éber vagyok. M ár a gyermek

is észreveszi, ha kisebb almát kap, 
mint a testvére. A világ dolgaiban 
ham ar felismerjük, ha becsapnak. 
De nem vesszük észre mikor a lel
kűnkben vallunk kárt. Gyerme
künket is arra neveljük, „ne hagyd 
magad” . De a szívét, hitét, nem 
védjük.

A becsapás lényegét Ésaiás 55,2, 
verse tárja fel: „M iért adnátok 
pénzt azért, ami nem kenyér, ke
resményeteket azért, amivel nem 
laktok jól.”

Életünk nagy nekifutások soro
zata. Sok mindent elérünk lemon
dás, munka, áldozat árán. Aztán 
ott az új lakás, új autó, talán új 
félj, feleség -  és marad a kielégítet- 
lenség. Táncolunk a nagy bálvá
nyok körül: pénz és dicsőség. És 
amikor megkapjuk -  kiderül, hogy 
a lélek üres marad! Valami más 
hiányzik, amit ezek soha nem ad
hatnak meg. Az ige szerint, a test 
kívánsága, a szemek kívánsága és 
az élet kérkedése, „elmúlik” . Pon
tosabban: elmúlik a „varázs” -  
mint karácsony után eltelik pár hét 
és a gyerek m ár eldobálja a já té

kot, o tt van ugyan, de m ár unatko
zik mellette. A Sátán ravaszsága 
éppen az: elhiteti, hogy a m úlandó 
dolgokba bele kell merülni, pedig 
ezek nem elégíthetnek meg, nem 
adnak békességet, m ert a lélek Is
ten után  vágyik. Jézus a gazdag 
ifjúnak m ondja: egy fogyatkozá
sod van.

Hogyan lehetséges, hogy fiatal, 
gazdag, mindene megvan -  és még
is hiányzik valami? Nyilván egész
séges is volt, és mi azt szoktuk 
m ondani „ha egészség van, min
den van”’.

Mi mindent ígért Évának a kí
gyó, hogy olyanok lesztek, mint 
Isten. Csak éppen, arról nem be
szélt, hogy ha kinyújtja kezét a til
to tt gyümölcs u tán, elveszti a bé
kességet. Jö tt a félelem, békétlen
ség, kielégítetlenség. A Sátán be
csapása, hogy elhallgat valamit -  
hogy az ember a bűn elkövetése 
után üres, kifosztott lesz.

Jézus meg akar tanítani arra, 
hogy te is észrevedd a ravaszságot 
és tudj nemet m ondani a kísértés
nek. Tudd őrizni hitedet, lelkedet, 
békességedet.

Gáncs Aladár
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lesztina néven is emlegetünk. 
A  Biblia, az O- és Újszövetség 
földje ez, ahol Jézus élt, tanított, 
ahol megváltói m unkáját elvégez
te. Tudom, hogy sokaknak meg
adatott, hogy ezt a földet maguk is 
bejárhassák, s a m últ emlékei meg
elevenedhettek számukra.

Ez az ország azonban egy meg
osztott ország, amelyről a térkép is 
árulkodik. M indig újra fellángoló 
ellentétek, sőt véres harcok színhe
lye is, melyekről a napi politikából 
hétről hétre riasztó, vagy remény
ségre indító híreket kapunk. A leg
utóbbi hír, hogy Jeruzsálemben 
sok ország zsidó közösségének és 
keresztyén egyházainak vezetői 
tárgyalnak és keresik a megbékélés 
útját.

A mi készülődésünknek, imádsá
gunknak is adja meg alaphangját a 
békességért való könyörgés, aho
gyan az imanapi liturgia egy palesz
tin éneke tanít bennünket erre.

Keveháziné Czégényi Klára

Készülünk 
március 4-re

Egy térkép és egy ének segítségé
vel szeretném bem utatni azt az or
szágot, amelyből az idei istentiszte
let anyagát kapjuk.

A  Földközi-tenger és a Jordán 
folyó határo lja  azt az országot, 
m elyet Szentföld, Jzráel, vagy Pa-
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LEHETETLEN! HIHETETLEN! 
ÉRTHETETLEN!
Lukács 9 ,38-45

Böjt 1. vasárnapja idén a hit há- 
I rom próbakövét gördíti utunkba.

Lehetetlen! -  a tanítványok első 
j ízben ütköznek bele, hogy megbí- 
I zatásukat képtelenek teljesíteni. 
’ H iába kaptak felhatalmazást, egy 
I démon nem enged, az ő szavukra 
j nem hagyja el áldozatát. A  meg

szállott kiáltozik, tajtékzik, dü- 
I höng -  közben szemmel láthatóan 
' szenved. Nem tudnak rajta segíte- 
I ni. Jézus nélkül lehetetlen a démon 

kiűzése. M i persze m osolygunk: 
démonok nincsenek! A 20. század 
m ár rég leleplezte és nevükön ne
vezte az ősi dém onokat. Sok közü
lük az orvostudom ánytól kapott 
nevet: baktérium , vírus, rák , in
farktus, vagy elmebaj, epilepszia... 
Az evangélista által leírt tünetek
ből talán épp ennek a diagnózisa 
valószínű. Több dém onnak a lé
lektan ad nevet, am ikor számtalan* 
komplexust különböztet meg. M á
sokat a társadalom tudom ány ne
vez néven: nacionalizmus, soviniz
mus, rasszizm us... T artja  m agát a 
dém onok megnevezéséhez fűződő 
ősi hiedelem is: a nevén nevezett 
démon elveszítette hatalm át. M ár 
nem démon, csupán betegség: o r
vos vagy terapeuta dolga a kezelés. 
Az ördögűzők kora lejárt! C sak
ugyan? Elég körülnézni szűkebb és 
tágabb környezetünkben! Nem 
nehéz felismerni a megszállottság 
tüneteit, am int Lukács sorolja 
őket: kiáltozik, tajtékzik, dühöng 
és közben gyötrődik, vergődik egy 
láthatatlan háló fogságában. Nem 
ezek a „tünetek” tom bolnak m a 
határainktól délre, valóban dém o
ni erővel, megfékezhetetlenül? 
Nem találkozunk kiáltozó, tajték
zó, gyötrődve dühöngő em berek
kel a szűkebb környezetünkben is? 
És állíthatjuk-e m agunkról, hogy 
mindig és teljesen tünetm entesek 
vagyunk? M egoldás-e, ha valaki 
fölállítja a diagnózist és nevén ne
vezi az illetékes dém ont? H a pedig 
ki akarjuk űzni, előbb kerülünk mi 
m agunk a dém on hatalm ába, m int 
hogy áldozatát elengedné. Jézus 
távollétében az egykori tan ítvá
nyok sem já rtak  m ásképp. Aztán 
megjelent Jézus, hogy elm arasztal
ja  őket: „M iért nem tud tok  hinni 
az én hatalm am ban?!” „M iért 
gondoljátok, hogy hatalm am  sincs 
jelen, ha testben távol vagyok?!” 
„M iért nem hiszitek, hogy hatal

mam  mindig rendelkezéstekre 
áll?!” „N ektek valóban lehetetlen 
egyetlen démon kiűzése is -  de ha 
hittel az én hatalm am ra hagyat
koztok, m ár át is léptétek a lehetet
lenség próbakövét!”

Jézus végül kiűzi a dém ont - ,  de 
a tanítványok lába nyom ban a m á
sodik próbakőbe bot li k : „Hihetet
len!" Almélkodva kérdezik: „Ek
kora lenne az Isten hatalm a?” 
„Tényleg nincs ártó  hatalom , ami
nél az Isten hatalm a ne lenne még 
nagyobb?” „Teljességgel hihetet
len!” Vészhelyzetben hitünk rop
pant nehézségek árán  tud megta
nulni erőt meríteni, békességre 
szert tenni a bizonyosságból: bár
m ekkora a veszedelem, hihetetle
nül nagyobb az Isten hatalm a!

Végül jö n  a legnehezebb lecke: 
ha Istennek ilyen hatalm a van, mi
ért nem él vele mindig? Ez érthetet
len. Aki oly sokszor élt m ár ezzel 
a hatalom m al, m iként m ondhatja, 
hogy egy napon ő is „az emberek 
kezébe adatik”, és akkor majd te
hetnek vele, am it csak akarnak : 
kedvükre gúnyolhatják, kínozhat
ják , m egölhetik? Valóban, ilyen 
érthetetlen az Isten szeretete: előre 
számol a mi hitünk kudarcával, sőt 
Jézusban m agára veszi e kudarc 
következményeit. Tudja, hogy 
m inket a hitetlenségünk éppen ak 
kor fog elzárni az Isten hatalm á
nak tapasztalásától, am ikor legin
kább  rászorulnánk. Ezért zárja el 
önként m agától az isteni hatalm at, 
megvalósítva a legérthetetlenebb 
csodát: Isten függ a kereszten Is
tentől elhagyatva! M i pedig azzal 
a reménységgel tekinthetünk fel rá, 
hogy általa, vele és benne elveszett- 
ségünk átélésének keserves óráján 
is m egm entettek vagyunk. H a szí
vünk a G olgota keresztjéről sugár
zó szeretetre rezonál, ez az érthe
tetlen, felülről'jövő szeretet átsegít 
az utolsó botránykövön is, am it a 
tam áskodó értelem gördíthet hi
tünk elé.

Véghelyi Antal

IMÁDKOZZUNK!
Mindenható Isten! Gyengeségünk mi

att nem tudunk megállni a sokféle kísér
tés között, ezért engedd, hogy egyszülött 
Fiad megváltó szenvedéséből mentsünk 
erőt akaratod cselekvésére, az Úr Jézus 
Krisztus által, aki veled és a Szentlélek
kel él és uralkodik örökkön örökké. 
Amen.

FELHÍVÁS
A Magyarországi Református 

Egyház Bethesda Gyermekkórháza 
és a Haynal Imre Egészségtudomá
nyi Egyetem Egészségügyi Főisko
lai Kara megállappdast kötött, 
melynek értelmében az 1994/95-ös 
tanévtől a diplomás ápolói szakon 
egyházi csoport indul Budapesten.

A felvétel szakmai követelmé
nyei megegyeznek az állami tago
zatéval, melyet a „Felsőoktatási 
Felvételi Tájékoztató 1994” tartal
maz részletesen.

Sikeres felvételi vizsga után lehet 
kérni a felvételt az egyházi csoport
ba. Tandíj, állami támogatás (ösz
töndíj) azonos az állami tagozaté
val.

A képzési idő: 8 félév.
A társadalomtudományi tárgyak 

oktatását -  egyeztetett tematika 
alapján -  főleg egyházi előadók 
végzik, a gyakorlati képzés a Főis
kola követelményeinek megfele-, 
lően részben a Bethesda Kórház
ban lesz.

A tanulmányi idő alatt sajátos 
egyházi vonatkozású speciális kol
légiumban való részvételre is lehe
tőség nyílik (pl. egyházi ápolástör
ténet, protestáns és katolikus szo- 
ciáletika stb.).

Az egyházi külkapcsolatok révén 
rendszeres külföldi tanulmány- 
utakra is lehetőség lesz.

Érdeklődni lehet: /
Batthyány-Strattmann László 

Egészségügyi Szakközépiskola és 
Gimnázium, Budapest XIV., Dó
zsa Gy. út 25-27. (Lehel Antalné 
iskolatitkár) Tel.: 142-7578.

Magyarországi Református Egy
ház Bethesda Gyermekkórháza, 
Budapest XIV., Bethesda u. 3. 
(Markóczy Sándomé oktatási fele
lős) Telefon: 122-3020/31.

Jelentkezési határidő a szakkö
zépiskolában: 1994. március 30.

A Magyarországi Luther Szövetség 
budapesti tagozata legközelebbi ülését 
1994. február 21-én, hétfőn este 6 óra
kor tartja a Deák téri gyülekezet termé
ben. Előadást tart: Dániel Bruch pro
fesszor „Lutheranizmus Amerikában” 
címmel. Az előadó amerikai evangéli
kus lelkész és szociológus, jelenleg a 
szegedi József Attüa Tudományegyete
men vendégtanár. Az előadást tolmá
csolni fogják. Minden érdeklődőt sze
retettel várunk.

Dr. Pósfay György (Genf) három 
előadást tart az Evangélikus Teológiai 
Akadémián „Luther viszonya a Szent
íráshoz angol, finn, német, és'svéd Lu-

fher-ku ta tók  műveiben” címmel. Az 
előadások . időpontja: február 22 
(kedd), március 1. és március 8. Az 
előadások du. fél 3-kor kezdődnek.

A Magyar Börtönpasztorációs 
Társaság imatémája február 20-án: 
Köszönettel imádkozzunk azokért, 

elmélkedjünk azokról, akik az anyagi 
javaikat megosztva hozzájárultak a 
legelesettebbek támogatásához.

NYÍLT NAP A TEOLÓGIAI 
AKADÉMIÁN

A teológiai tanulmányok iránt ér
deklődő középiskolás fiatalok részére 
az Evangélikus Teológiai Akadémia 
1994. március 24-én, csütörtökön tart
ja az idei nyílt napot. A reggeli áhítat 
7,45-kor, az első előadás 8,15-kor kez
dődik, az utolsó 13,05-kor ér véget. 
A levélben jelentkezőknek kérésre 
ebédről tudunk gondoskodni. (Vidé
kieknek - szállást sajnos nem tudunk 
nyújtani.)

Minden érdeklődőt szeretettél lá
tunk a nyílt napon vagy annak egy 
részén:

Evangélikus Teológiai Akadémia, 
Budapest, Rózsavölgyi köz 3. 1141.

AZ ÖKUMENIKUS TANULMÁ
NYI KÖZPONT „Terra sacra” zarán- 
dokutakat szervez ebben az esztendő
ben is a Szentföldre. A program szak
szerű teológiai vezetéssel szinte minden 
ismert bibliai helyre kiteljed. Köztük 
Bethlehem, Názáret, Kána, a Galileai 
tó partján Kapernaum, a Hegyi Beszéd 
helye, Jerikó, a Holt-tenger, Jeruzsá
lemben az Olajfák hegye, a Getsemáné 
kert, Via Dolorosa, Golgota, Szentsir, 
Úrvacsora terme stb. A dollár állandó 
árfolyamemelkedése miatt a 8 teljes na
pos repülőút és az ott-tartózkodás, 
ahol minden belépőt is fizetünk 82 ezer 
Ft. A legközelebbi időpont április 
17-25. De ébben az évben 4 utat is 
tervezünk. Ezeket az utakat a Magyar- 
országi Egyházak ökumenikus Taná
csának az elnöksége is támogatja és 
ajánlja. Jelentkezni lehet az ŐTK iro
dájában (1114 Bp. Bocskai út 15. III. 
3. Tel.: 166-4790 vagy dr. Bajusz Fe
renc ny. teol. professzornál, tel.: 178- 
1155.

SZÜLETÉS
Illanicz Györgynek és Keveházi Klá

rának 1994. január 31-én Barnabás ne
vű második gyermekük született.

Szabó László esztergomi lelkésznek 
és feleségének 1993. július 30-án Salo- 
mé Lídia nevű hatodik gyermekük szü
letett. A -keresztelést édesapja végezte 
november 21-én a következő ige alap-

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1994. február 20.
I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 

de. 10. német BrauckhofT Beáta; de. 11. 
(úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. Széchey Béla 
XII. Szilágyi E. fasor 24. dó. 9. Szilas Attila. 
Pesthidegkút, II. Báthory u. 8. de. fél 11. 
Kőszeghy Tamás. Csillaghegy, III. Mátyás 
kir. út 31. de. 10. Donáth László. Óbuda, III. 
Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint László. Üj- 
pest, IV. Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. 
Blázy Lajos. V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) 
Pintér Károly; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky 
Péter; du. 6. Pintér Károly. VII. Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) Muntag Andomé; du. 
5. szeretetvendégség, dr. Szabóné Mátrai 
Marianna: VIII. Üllői út 24. de. fél 11. Ker
tész Géza. VIII. Karácsony S. u. 31-33. de. 
9. Kertész Géza. VIII. Rákóczi út 57/b. de.
9. szlovák Cselovszky Ferenc. VIII. Vajda 
Péter q. 33. de. fél 10. Wiszkidenszky And
rás. IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 11 dr. Rédey 
Pál. Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. 
Wiszkidenszky András. X. Kerépesi út 69. de. 
8. Bácskai Károly. Kelenföld, XI. Bocskai út
10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. 11. 
(úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. Csepregi 
András. XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Csep
regi András. Budabegyvidék, XII. Tartsay V. 
u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. 
(úrv.) Takács József; du. fél 7. Kőszeghy 
Tamás. XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj. 
Kendeh György. XIII. Frangepán u. 43. de. 
8. ifj. Kendeh György. XIV. Lőcsei út 32. de.
11. (úrv.) Bácskai Károly. XIV. Gyarmat u. 
14. de. fél 10 Bácskai Károly. Pestújhely, XV. 
Templom tér de. 10. Bizik László. Újpalota,
XV. Hártyán köz du. 5. ökumenikus. Rákos
palota,, Kis templom, XV. Juhos u. 28. de. 10. 
Bolla Árpád. Rákosszentmihály, XVI. Hősök 
tere de. 10. dr. Karner Ágoston. Cinkota,
XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. Szalay Ta
más. Mátyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 9. 
Szalay Tamás. Rákoshegy, XVII. Tessedik S. 
tér de. 9. Kosa László. Rákoscsaba, XVII. 
Péceli út 146. de. 9. Kustra Csaba. Rákoske
resztúr, XVn. Pesti út 111. de. fél 11. Kosa 
László. Rákosliget, XVII. Gózon Gy. u. de. 
11. Kustra Csaba. Pestszentlörinc, XVIII. 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán. Pest- 
szentimre, XVIII. Rákóczi út 83. (ref. temp
lom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán. 
Kispest, XIX. Templom tér I. de. 10. Széli 
Bulcsú. XIX. Kispest, Hungária út 37. de. 8. 
Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX. Ady E. 
u. 89. de. 10. Győri János Sámuel. Csepel, 
XXI. Deák tér de. fél 11 Mezősi György. 
Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. Rőzse 
István.

BÖJT ELSŐ VASÁRNAPJÁN az 
oltárterítő színe: lila. A délelőtti isten- 
tisztelet oltár előtti igéje: Zsid 4,14-16; 
az igehirdetés alapigéje: Lk 9,38-45.

JÓ  REGGELT ADJ ISTENEM! 
címmel evangélikus ifjúsági műsort köz
vetít a TV 1. február 19-én, szombaton 
8.15-kor. Közreműködnek: Szirmai 
Zoltán lelkész és a Fasori Gimnázium 
tanulói.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK cím
mel egyházunk félóráját közvetíti a Kos
suth Rádió február 21-én 13.30-kor.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 17.30-17.45v 49 m-es rövidhul
lám, 5885 kHz- február >19» szombat: 
Levelesláda -  Gáncs Péter, február 20. 
vasárnap: Detre János áhítata. Levele
zési cím: Evangélikus Rádiómisszió, 
2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

ján: „De a bábák félték az Istent és 
nem cselekedtek úgy, ahogyan’Egyip
tom királya meghagyta nekik...” 
(2Móz 1,17)

HALÁLOZÁS
Id. Harmati Béla nyugalmazott 

evangélikus lelkész február 2-án Bu
dapesten, 93 éves korában elhúnyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása feb
ruár 26-án, szombaton délelőtt 9 
órakor ^sz á Budapest-Kelenföldi 
Egyházközség templomában (Buda
pest XI., Bocskai út 10.). Az el
hunytban püspökünk édesapját gyá
szolja.

A tapolcai Evangélikus-református Gyüle
kezet közös templomába egyházfit keres. Je
lentkezést a  keszthelyi Lelkészi Hivatalba 
kérünk.

Orgonák, harmóniumok javítását, hango
lását vállalom. Tel.: 06-74-313-365.

Nyugdíjai nénit keresünk kicsiny csalá
dunk, főképp 20 hónapos lányunk számára. 
Nem csupán dadára vagy bejárónőre, hanem 
„igazi nagymamára” van szükségünk. Tele
fon este: 155-3961.
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A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Postafiók 500. BUDAPEST 1447. 
Telefon: 138-2360 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta
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S zed és:
Fényszedó Központ Kft.
(940030/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi tenesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij: fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg é s  nem adunk vissza!
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Isten megfordítja a dolgot. 

Akinek nem volt bűne, Annak átokká kellett lennie, 

büntetést kellett szenvednie, m i pedig általa 

Isten gyermekei vagyunk. 

Ragadjuk meg hát e vigasztalást!

Luther

A TARTALOMBÓL

EGYHÁZI DIAKÖNIA 1 9 9 4

AZ EGYÜTTÉRZÉS JEGYÉBEN

AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZAK 
KAPCSOLATRENDSZERE

EGY KÜLÖNÖS APA KÉT TÉKOZLÓ 
FIA

2. Önmagára ítélten
Lk 15,13/b-16

Isten nem ver bottal. Nem is óhajt verni. Mi 
verjük magunkat azzal, hogy saját kezelésbe vesz- 
szük életünket, Urunkat pedig beosztjuk amolyan 
mentősnek, alkalmi kisegítőnek -  de a magánéle
tünkbe ne Jöjjön utánunk, mert az neki sem lesz 
kellemes. O csak „segítsen”, ha szólunk. Egy min
denható segédmunkás, az elkél. Különben viszont 
úgy teszünk, mint tréfás önvallomásában Mark 
Twain: „Én minden évben megvizsgáltatom magam, 
ha nincs is bajom, mert az orvos is élni akar. A felírt 
gyógyszert megveszem, mert a patikus is élni akar. 
Hazafelé viszont beledobom az első csatornába, 
mert én is élni akarok.” Nem hasonlóképpen va
gyunk mi a „vallásunkkal” ?

■Vagy nyíltabb az esetünk, akár tékozló kollégán
ké, aki egyértelműen bevágta maga mögött az atyai 
ház kapuját, mert végre „élni” akart kényé-kedve 
szerint? Ha így, ha úgy, ilyenkor Isten kegyelmi 
észretérítő akciót indítva önmagunkra ítélhet: Főz
ted? Egyed! Tőle elszakított önmagunkkal, vétke
ink keserű gyümölcseivel leckéztet, hátha rádöbbe
nünk: indulatmegvalósító, önző döntéseinkkel mibe 
is döntöttük magunkat. Nem kellett az istenes kes
keny út? M ost meglátod, milyen nehéz lett a „köny- 
nyű” -  akárcsak egy kemény kamatra könnyelműen 
fölvett nagyösszegű kölcsön.

Középpont akarok lenni!
Mit meg nem tesz ezért az ember kínzó hiányérze

tében, mert lénye centrumában űr van, hiszen meg
ürült az Isten trónja, s oda a vákuum „beszippant” 
valami pótlékot, ami bálványrendszerré növi ki ma
gát. Fiatalemberünk rendkívül szívesen játszhatta a 
gavallért. (Anglia „elfoghatatlan” ördögfiókáját, 
Jack Sheppardot is a pénzszórás buktatta le 1724- 
ben.) Imponálni minden áron, hogy valakinek érez- 
hessem magamat! Esetenként változó kiterjedésben 
és színezettel ki milyen elemekből barkácsolja össze 
az önbizalmát, néha kétségbeesett erőlködéssel, 
minden energiáját ebbe ölve. Ez csak tünete a baj
nak, ami az, hogy az életének csupán rövid és közép
távú céljai vannak, de végső értelmét nem leli. Ennek 
az elfedésére „jó” a lármás cimborák s a „kapcsolt” 
hölgyek hálás társasága, megfelelő zajszint közepet
te, nehogy közben hallható legyen a belső hang. 
(Vö.: Ady, Jó Csönd-herceg előtt.) Urat az játszik 
a legszívesebben, aki önmaga helyett is másokon 
szeretne uralkodni, mert saját életének egyáltalán 
nincs méltó Ura. S  itt a bajok forrása!

És jön a csőd
Az elgazdátlanulás lépcsőfokai: 1. otthonról el

hozta mindenét, 2. ezt „jó” messze eldorbézolta, 3. 
és „pont” ekkor sújtja éhínség azt a vidéket... M i
csoda pech! Nem különös? Ámbár: farsang után 
böjt következik. Hanem azért tisztázzuk: Isten színe 
előtt tékozolni lehet emberileg „szolid” keretek kö
zött is, ha életünket magántulajdonunknak tekintjük 
s nem céladománynak, melyet Alkotónktól kaptunk. 
„Nem a magatokéi vagytok” -  olvashatjuk Bib
liánkban. Nem ám! Sőt, mi több: „Az ő alkotása 
vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetek
re teremtett, amelyeket előre elkészített Isten” (Ef 
2,10). Ezt a szédületesen jó programot felrúgni, ez 
a tékozlás! Legbensőbb önmagunkat szórjuk szét, 
akkor is, ha nincs 80 fon erősségű ihaj-csuhaj, csak 
síri csendben roskadnak értelmetlenségbe életek.

Csömörnél több: krízis, és vele valami sokatmon
dó éhség légköre uralkodik itt. „Még a disznóknak 
is jobb dolguk van,' mint nekem.” Ennek a helyzet
nek a képies, szimbolikus értelme mélyebb, mint a 
szó szerinti, hiszen a lelki, benső „lerongyolódottsá- 
gon” nehezebb segítem, mint a fizikain. Ennek csak 
egy, mai költői megfogalmazása: „A gőg fogai rág
nak.” S  lehet vagyonhalmaz tetején is boldogtalan
nak lenni. Pusztaság az ilyen élet. Hóseás prófétá
nál (2,16) azonban éppen a puszta a legalkalmasabb 
hely Isten szavának a meghallására. S  ha ez megtör
ténik, akkor a sötét éjfél után új nap virrad.

Dr. Bodrog Miklós

NEM ZETK Ö ZI CSALÁDÉY 1994
Az ENSZ 1994. évet a Család évének nyilvánította. Szerte a 

világon igyekeznek a tagállamok magukévá tenni az ENSZ ajánlá
sát. Hazánkban a Nemzetközi Családév megnyitóját Debrecenben 
rendezték meg, gazdag programmal. A családév védnökei között 
minisztereket, művészeket találhattunk, de ott voltak az egyházak 
képviselői is. A katolikus egyházat Gyulai Endre szeged-csanádi 
püspök, egyházunkat Harmati Béla püspök, a református egyhá
zat Hegedűs Lóránt püspök képviselte.

A debreceni programban széles körű kulturális, sport és szórakoz
tató műsor várta nemcsak a városból, de az országból összesereglett 
családokat. A családév és rendezvényei elképzelhetetlenek természe
tesen a gyermekek nélkül. A gyermekekkel együtt család a család. 
Ezért alakították úgy a sportcsarnokbeli műsorokat, hogy azokban 
szülők gyermekeikkel együtt vetélkedtek, játszottak, szórakoztak.

Ezzel egyidőben az ősi Református Kollégium tanácstermében 
folyt tanácskozás Az istenhívő ember családképe címmel. Katoli
kus, református, evangélikus előadók és a zsidó felekezet képvise
lője vallott a család helyzetéről és perspektíváiról. Ezen a tanács
kozáson az is kitűnt, hogy a résztvevők nem csupán a határon 
belüli családokból toborzódtak, de ott voltak családosok és a 
kérdés tudományos vagy egyházi szakértői Szlovákiából, Kárpát- 
aljáról, Romániából, a Vajdaságból, sőt Horvátországból is.

Kocsis Attila, a Kollégium főigazgatója nyitotta meg a tanácsko
zást és foglalta össze eredményeit. Bibliai alapon nézünk a családra, 
melyben csodálatos a harmónia, mert cementáló anyaga a szeretet. 
Szarka Miklós református lelkész a családgondozás feladatairól 
szólt és a család evangélizálását tartotta fontos feladatnak, mert 
minden párkapcsolati válság mélyén létválság feszül. Szükség van 
tehát az Istennel való megbékélésre. Kozma Imre plébános, a Ma
gyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője a családról úgy beszélt, hogy 
az fészek. Minden család kis társadalom és egyház kicsiben. A ke

resztény család hívő evangéliumi közösség, melynek Jézus Krisztus
ról kell vallania. Akik a családban vannak, a szeretet hálójában él
nek. Figyelemre méltó volt Gergely Judit, az orvostudományi egye
tem professzorának előadása, aki a zsidó házassági és családi életről, 
szokásokról vallott. A házasság teszi teljessé az embert. A közösségi 
ünnepeken a család a gyermekekkel ünnepel együtt, gyermeknek és 
szülőnek fontos rituális szerepe van, hogy eleget tegyenek az ótes- 
tamentumi törvénynek és tovább adják az igét. Sajnos, a holo
caust nagyon megzavarta ezt a családi közösségi ünneplést, hiszen 
sokáig csonka családok ünnepelhettek csupán. A család összefor- 
rottsága erős, Debrecenben az elmúlt évtizedekben egy öngyilkos
ság fordult elő zsidó családokban és válásról nincs tudomásuk.

Evangélikus hozzájárulásként Lábossá Lajos esperes-püspök- 
helyettes előadását hallgatta meg a tanácskozás közönsége. Elő
adását lapunkban folytatólagosan közöljük. A családévhez való 
hozzájárulásunk alapjait rakta le benne.

A Nemzetközi Családév ünnepélyes megnyitása szombaton dél
után a debreceni Csokonai Színházban volt. Ezen megjelent Göncz

Árpád köztársasági elnökünk és felesége, levélbeli üdvözletét kül
dött Boross Péter miniszterelnök. Az ünnepi megnyitó beszédet 
Surján László népjóléti miniszter mondta, a város nevében 
köszöntötte a megjelenteket Hevessy József polgármester. Vala
mennyien hangsúlyozták, hogy szükség van a családok tekintélyé
nek helyreállítására, működőképességük fokozására. Üdvözlő 
szavakat mondott a németországi szociális minisztérium államtit
kára, Roswitha Verülsdomh, aki arról is szólt, hogy milyen sok 
lemondással és áldozatvállalással jár a gyermekek vállalása, éppen 
ezért nagy szükség van a társadalom szolidaritására. Nívós műsor 
egészítette ki a megnyitó programját, melyben a színház művészei 
jeleskedtek szavalatokkal, énekszámokkal és a Debreceni Filhar
monikusok és a színház zenekarának együttese zenei számokkal.

Este a Református Nagytemplomban ünnepi hangversennyel zá
rult a nap, ahol a Kodály Kórus az 50. genfi zsoltárt, az Öregek 
c. darabot és Jézus és a kufárokat adta elő Kamp Salamon vezény
letével. A Filharmonikus Zenekar Mozart g-moll szimfóniáját és 
Beethoven IX. szimfóniájának zárótételét játszotta.

Ünnepélyes, gazdag programú megnyitó volt Debrecenben. 
Most már csupán arra kell vigyázni, hogy ne maradjon a családév 
rendezvények sorozata, hanem valóban segítséget kapjanak a csa
ládok problémáik oldódására, a családi élet fészek voltának meg
élésére, a válások számának csökkenésével minél több legyen a 
teljes család, melyben harmonikusan élnek együtt generációk is. 
Ebben segíthetnek sokat a keresztyén családok, ha -  éljenek bár
melyik egyház közösségében is -  az Istenhívő ember családképét 
igyekeznek megvalósítani. Szükség van a családi élet védelmére, 
ezt fejezi ki a családév emblémája is: tető alatt találnak oltalmat 
és forrnak egybe a szívek. És erre figyelmeztet a mottó is: „ Család- 
ra mindenkinek szüksége van, a család mindenkire számit." ■

Tóth-Szöllős Mihály

Az istenhívő ember 
családképe

Az összefoglaló címből az következik, hogy m ind
egyikünk a m aga egyháza aspektusából járu ljon  hoz
zá a Nemzetközi Családév által m eghirdetett téma 
gazdagításához, illetve a tanácskozás elősegítéséhez.

Mivel nagy általánosságban a m ára felkért előadók 
egy közös TO -ről szakasztottak vagyunk és előzetes 
konzultációra nem  került sor, ezért óhatatlan , hogy 
ne legyenek átfedések. De talán ez nem  okoz különö
sebb nehézséget, legfeljebb egy kicsivel több türelmet 
kíván.

Az evangélikus-lutheránus teológia egyik sarkala
tos tétele a SOLA SC R IPT U R A  elve, ezért m agam  
részéről ezt kívánom  egy kicsit körüljárni és az ebből 
következendő néhány dolgot aláhúzni.

M ég annyit elöljáróban, hogy „családképről” való 
beszélgetésnél érinteni kell m agát a házasságot is, 
hiszen döntően  m eghatározza m agát a családi életet. 
Együtt beteg napjainkban m ind a kettő . G ibson Ed
ward, híres brit történetíró  (1734—94) vaskos könyvet 
írt a R óm ai Birodalom  bukásáról. Szerinte a biroda
lom  a következő ö t ok m iatt om lott össze: 1. M egren
dült a családi o tthonok  alapja a válások szám ának 
roham os emelkedésével. 2. Az adók  egyre m agasab
bak lettek, mivel a közpénzek nagy részét „társadalm i 
biztosításra” , a töm egek kenyérrel és cirkuszi já tékok
kal való ellátására fordíto tták . 3. E lharapódzott az 
élvezetvágy. 4. R oppant m éretűvé vált a fegyverkezés, 
noha az igazi ellenség a nép belső, erkölcsi rom lása 
volt. 5. M egrom lott a vallás, a  hit üres form asággá 
«rőtlenedett, elveszítette az élettel való kapcsolatát és 
nem  m arad t ereje az élet irányítására.

Az istenhívő em ber családképe címet egy kicsit 
átfogalm azom . Teszem azért, hogy azonnal a lényeges 
m ondanivalóm at tegyem az asz ta lra : Az istenhívő em
ber családképe a keresztyén gyülekezet képe, vagy egy
szerűbben: a keresztyén család, mint gyülekezet. 
Klasszikus m egfogalm azásban: congregatio sancto
rum , a szentek, a hívők gyülekezete, közössége. 
U gyanazt a  kifejezést használtam , ahogy a Confessio 
A ugustana az egyházat m egfogalmazza. Sőt még ide 
kívánkozik a folytatás is: in qua evangélium pure 
docetur, amelyben az evangélium tisztán taníttatik . 
Ennél fogva m ind a keresztyén család, m ind a keresz
tyén gyülekezet m eghatározása, lényeges specifikuma 
elválaszthatatlan az Isten beszédétől, evangéliumától, 
am it az ÍR Á SO K  tartalm aznak.

Először az írásokba, a kezdeti forrásba pillantsunk 
be, m ajd nagyot lépve, a  reform átor Luther családi 
életébe tekintünk, azu tán : Luther teológiája miként 
értelmezi ezt a kérdést, m ajd a gyakorlatban foglalko
zunk azzal, mi is a szerepe az Isten beszédének a 
keresztyén család életében, végül próbálunk némi 
diagnózist felállítani és valam it a terápiáról m ondani. 
Csak villanások, messze a teljességtől, inkább bátorí
tás a beszélgetésre!

A kezdetek'

1. Elsőben egészen áz evangéliumi tudósításból. 
A m ikor Zákeus kom olyan veszi Jézus követését, Jé
zus belépve o tthonába, ezt m o n d ja : ma lett üdvössége

(Folytatás a 3. oldalon)

LELKÉSZ LESZEK

Iskola, amit nem lehet kikerülni
Alapkérdés és feleletkeresés

„H onnan tudhatnánk meg, hogy 
milyen lelkészre van szüksége az 
evangélikus egyháznak ma és a jö 
vőben?” -  valós a töprengés. Beval
lom, személyesen is sokszor nagyon 
mélyen já r át ez a kérdés. Egyidejű
leg azonban ott van a felelet a kö
zelben, a mában, karnyújtásnyira. 
Nem sok időt kell rászánnunk, 
hogy Budapestet elhagyjuk, és 
szembesüljünk egy-egy vidéki gyü
lekezet vágyával és igényeivel: 
„olyan lelkészt szeretnénk, aki tö
rődik velünk; aki összegyűjti az 
evangélikusokat a falunkban; aki 
meg tud szólítani m inket; aki nyújt
ja  az Ige kenyerét, mert nagyon ke
vés az igazi táplálék napjainkban. 
Lelki ember -  praktikus érzékkel.” 
A hosszabb beszélgetésekben m ár 
így is megfogalmazódik: vonzó lel
kipásztor legyen. Az indoklás pe
dig : nem az a gond, hogy nincsenek 
m ár evangélikusok, hanem az, 
hogy nincs, aki mozgósítsa őket. 
Ezen a ponton hallgatja a fiatalabb 
nemzedék az emlékezés-áradatot az 
elmúlt, történelminek tűnő idők 
nagy élményeiről. „Amikor XY 
nagytiszteletű ú r színdarabot taní
to tt; am ikor még énekkar énekelt 
az istentiszteleteken... akkor meg
m ozdult mindenki. Nosztalgia vol
na ez csupán vagy figyelmeztetés? 
M egnyugtatás vagy éppen ébresz
tés ez az emlékezés? Nehéz lenne 
tisztán és reálisan besorolni, egy 
azonban biztos: ez élő beszéd a 
m últ erejéről. Az sem vonható két
ségbe, hogy napjaink élménysze
gény állapota teret ad ennek az em
lékezésnek. Veszélyes tévedés azon
ban lekezelően legyinteni az idősek 
emlékező hangjára. M ert ők való
ban ébreszteni szeretnének. Hogy
ne féltenék a sok szép templomot, 
gyülekezeti termet igazi jövő nél
kül? Hogyne m ozgatná őket az á t
élt belmissziós mozgás ereje és cso
dája? Kinek ne fájna az egykor 
mozgalmas templom körül növeke
dő gaz? Akik féltenek, azoknak van 
m it félteniük, ezt tudnunk kell, ami
kor hallgatjuk őket. Azt pedig ta 
pasztalhatjuk, mekkora ereje van 
egy új templom alapozásának, egy 
újrainduló ifjúsági bibliaórának, 
egy megújuló gyülekezetnek. Talán 
itt fogalmazható meg kérdésünkre 
a  felelet: olyan lelkészekre van és 
lesz szükség, akik ezt a kincset őrzik 
és forgatják Jézus Krisztustól elkért 
erejükkel és tehetségükkel.

Gyülekezet és teológus
a felkészülés ideje alatt

A honnan sokat kaptam , oda na
gyon jó  időnként visszatérni.

Akiktől indítást nyertem, azokkal 
nem célszerű megszakítani a kap
csolatot. Ahol az igehirdetés sze
mélyesen szíven ütött, oda újból és 
rendszeresen vissza kell térnem. 
M erítenem kell. A teológiai hallga
tók egyik nagy kísértése a semle
gesség. Elszakadtam egy gyüleke
zettől, elkerültem a megszokott 
környezetből, és nem érkeztem 
meg igazán egy újba. Nem tarto
zom sehova. A  gyülekezet nem egy 
rövid időre szóló kapcsolat, amely 
a lelkészi ajánlás postázásával 
megszakad, hanem igazi élettér a 
szolgálatra.

A közelm últban m ondta egy lel
kész: hívom a teológusunkat, fel
ajánlom az alkalm akat, hogy szol
gáljon közöttünk, de mindig elhá
rítja. Pedig örülnénk neki m ind
nyájan. De van ennél keményebb 
m ondat is: am ióta elment, azóta 
nem is igen lá ttuk ... Nem  vádat 
szeretnék ezzel megfogalmazni, 
hanem egy jelenségre szeretném 
felhívni a figyelmet. N agyon kevés 
idő elegendő ahhoz, hogy kötődé
sek m egszakadjanak. Kötődések, 
amelyek nélkül nem igazán jó  az 
élet és semmiképp sem egészséges 
a fejlődés. Szálak, amelyek bor
zasztó m ódon hiányoznak, ha ké
telkedés vagy bizonytalanság tör 
ránk. H iábavaló minden erőfeszí
tés egy intézmény falain belül, ha 
nincs eleven kapcsolat a külső tér
rel, izolálódik és elerőtlenedik a 
lelkészképzés. Ez a veszély a legna
gyobbak között van napjainkban. 
Nem jó  példa szám unkra ilyen ösz- 
szefüggésben az európai nagy 
egyetemek lelkészképzési prog
ramja, amely ráépül egy hatalm as 
egyházi gépezetre. Külső példákat 
ismerve, belőlük okulva, saját hely
zetünkhöz kell alkalm azkodnunk. 
Szép a gondolat, hogy a csupán 
érdeklődők szám ára is nyújtson 
képzést a Teológia. Egyházunk je
lenlegi állapota azonban kiált az 
elszánt, küzdelemre bátor, egy 
gyülekezet életét vállaló fiatal lel
készek után. Lehet szép gondola
tokkal vagy különleges kérdések
kel éveket eltölteni, de ha hiányzik 
az üzenet ereje, a személyes kap
csolatfelvételek energiája, nem 
tudjuk betölteni küldetésünket. 
Nehezen érthető az enerváltság, a 
fáradtság és a vállalkozó lelkűiét 
hiánya teológus hallgatóink egy 
részénél. Ennek pedig nincs más 
gyógymódja, m int az, ha a felké
szülő és a befogadó gyülekezet kö
zelebb kerül egymáshoz. A legegy
szerűbb gyülekezeti közösség is 
lendítő erő, tartás és ébresztő alka
lom a jövő lelkészei számára.

A pedagógiai szakirodalom ban 
egyre többször lehet olvasni, hogy

a tanító személye a döntő és alap
jaiban meghatározó, felülmúlja az 
eszközöket és a módszereket. Pon
tosan igaz ez a megállapítás a lelki- 
pásztori hivatásra is. Energiát, 
meggyőződést és hitelességet igé
nyel hivatásunk! Helyette de sok a 
gyengeség, a bizonytalanság, az 
erőtlen és szürke hang! Bátor kiál
lás nélkül, a „kincs” birtoklásának 
ragyogása nélkül nem szólítható 
meg a mai ember. Hajszolt és ki
merült kortársainknak szüksége 
van a megtapasztalt szabadulás 
igazi erejére. A hamis visszafogott
ság, a féltett energia, a megspórolt 
idő nagy ellensége szolgálatunk 
hatékonyságának. Isten országát 
nem lehet töredék energiával vagy 
félodaadással hirdetni és képvisel
ni. H a minden képességünk és 
erőnk odaszánjuk, akkor is csak 
azt érezhetjük: talán kevesebbet 
ron to ttam ... Aki a lelkészi hivatást 
választja, annak éreznie kell az is
tenközelség csodáját és elkötelezé- 
sét. Nem egy kötelező lelkesedés 
állandósítására van szükség. Sze
repjátszásra semmiképp. Am a 
m ásokat boldogító üzenet hordo
zója nem lehet önmaga boldogta
lanságának foglya. Csak gyüleke
zetben lehet megtanulni azt a tit
kot is, hogy sohasem magam me
gyek, Krisztus já r velem. Sohasem 
magam prédikálok, hanem Krisz
tus szól nekem és rajtam  keresztül 
a többieknek. Sok összefüggésben 
igaz az osztott teherviselés és fele
lősség. Lelkészként azonban sze
mélyesen kell odaállnunk Krisztus 
elé, és tőle átvenni mindazt, ami 
erőt, hitelességet és értéket jelent 
az emberek számára.

A lelkészi szolgálat gyakorlati 
kérdéseinek egy nagy részét sem 
könyvből lehet igazán elsajátítani, 
hanem az oltár előtti térdeplés al
kalmával, a gyakorolt gyónásban 
és az evangélikus gyülekezet min
dennapi közösségében 1  m ár a 
hallgatói évek alatt is.

A visszahúzódás nem lehet a jö 
vő útja számunkra. A dinamikus 
mozgást nélkülöző jelenlét legjobb 
esetben túlélést eredményez, de 
nem megújulást. Vagy talán éppen 
a jóléti vagy ,jobban-léti” állapot 
tesz puhává és erőtlenné? A ké
nyelem és a külső biztonság rossz 
tanácsadók a hit fejlődésében? 
A túl egyszerű szolgálatkezdés és 
„szolgává válás” vajon nem teszi 
túl könnyűvé a szolgálót m agát? 
Azt a közelmúlt sok eseménye is 
igazolja, hogy a keményen meg
próbált szolgatársak lelki mélysége 
messzire hato tt és hat még ma is. 
Milyen lesz a következő nemze
dék?

Dr. Szabó Lajos
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Szeretsz kosarazni?
Van valami nagyon szép abban, 
ahogy a labda fölfelé száll, 
nagy ívben közeledik a kosárhoz, 
egy zizzenés, megáll egy pillanatra. 
&  máris két pont.

Szeretsz kosarazni?
Van valami nagyon szép abban, 
ahogy az egész csapat felrohan, 
szinte eggyé válik, 
aztán vissza, védekezve.

Szeretsz kosarazni?
A hatalmas emberek mellett 
eltörpül az edző és a bíró.
Mindegyik két méter fölött van, 
vállukig ér a palánk.

Uram, Te, tudom, meglátsz minket is,
akik alacsonyak vagyunk,
soha nem dobjuk be a két pontot,
lemaradunk a csapattól,
és csak a pálya széléről csodáljuk
a nagy ívben repülő labdát.
És úgy szeretnénk kosarazni...

KISISKOLÁSO K BIBLIÁJA

Az irgalmas samáriai

FERI BÁCSI JÁ TÉK A I

Képforgató

Egy ember megy az 
úton. Rablók tá
madják meg. Ki
fosztják. Majdnem 
megölik. Ki segít 
rajta? Talán az a 
pap, aki itt jön?

1

J
2 t i

Nem, ő elmegy 
mellette. Siet az is
tentiszteletre. T a
lán az a templom
szolga, aki ott jön? 
Nem, ő is siet to
vább. Még jön va
laki.

Ez egy samáriai. Ő 
aztán nem fog segí
teni. De mégis. Fel
teszi a sebesültet a 
szamarára, és elvi
szi egy fogadóba, 
ahol gondját viselik 
majd. Ő volt ennek 
az embernek igazi 
barátja -  mondja 
Jézus.

A gyerekrovat készítői stábjának címe: 
Koczor Tamás, 2373 Dabas-Gyón, Luther u. 14.

A játékot a következő címre küldjétek: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359. Ha van az embernek egy kis szabad ideje, maga döntheti el, 

hogy mit tesz. Vajonmit választott Borka? Homokozik, úszik 
vagy alszik egyet a függőágyban?

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI KONFERENCIÁK
Az országos konferenciák jelentkezési rendje némileg módosul. Abban bízunk, hogy ezzel az új formával 
tani tudjide a túl magas létszámokat, eleget téve ezzel a fogadó otthonok kérésének. I tt  szeretnénk azt is b 
hogy a felvettek valóban meg is jelenjenek azokon a konferenciákon, amikre jelentkeztek.

arányosí-
biztosítani,

A jelentkezés szabályai
1. A jelenkezés a jelentkezési lapon történik.
2. A jelentkezés határideje: 1994. április 15. M a

gyarországi Evangélikus Egyház Ifjúsági Osztály 1085 
Budapest, Üllői ú t 24.

3. Ä felvételek esetleges elutasítását vagy átirányítá
sát az érintettek 1994. m ájus 10-ig megtudják. Az erre 
szóló esetleges reklam álást május 25-ig tudjuk figye
lembe venni.

4. A véglegesen felvettek a konferencia előzetes 
anyagát június 10-ig m egkapják.

5. A fölvétel csak a konferenciadíj előzetes, előre 
m egküldött csekken történő befizetésével válik érvé
nyessé. A konferencián csak a befizetett utalvány el
lennyugtájával tudjuk fogadni a jelentkezőket. 
Amennyiben egy jelentkező befizeti a részvételi díjat, 
de nem jelenik meg, az összeget nincs m ódunkban 
visszafizetni. Esetleges akadályoztatás esetén a jelent
kező helyét a gyülekezet betöltheti mással is.

6. A konferencia díja: Gyenesdiáson 2200,- 
F t +ágynem ű, Piliscsabán 1800,- Ft-(-ágynemű és 
Balatonszárszón 2200,- F t + ágynemű. Fontos: a 
helyszínen nem lehet a konferencia díját befizetni.

7. Az Országos Egyház ugyan lehetőségeihez m ér
ten tám ogatja a  rászorulókat, de szívesebben ven
nénk, ha ezt a gyülekezetek a m aguk missziós költsé
geiből gazdálkodnék ki. A központi segítséget a kon
ferenciadíjak m ódosításával tudjuk megadni. A kérel
meket a jelentkezési lapon néhány m ondatos indok
lással lehet benyújtani.

Az országos ifjúsági konferenciák 
időpontjai:

Gondoltunk egy bibliai történetre, melynek egy-egy jel
lemző képét nyolc egyforma darabra vágtuk szét. A négy 
képből így 32 darabot kaptunk. Hétről-hétre közzéteszünk 
nyolc részletet, képenként kettőt-kettőt, persze alaposan ösz- 
szekeverve.

A feladat: minél kevesebb darabkából felismerni, hogy 
mit ábrázolnak a képek, és melyik történethez kapcsolóid
nak. Segítségként azt eláruljuk, hogy mind a négy történet 
valamelyik evangéliumban olvasható. Ha csak egyre is rájöt
tél, már akkor is érdemes elküldeni a megfejtést, mert a 
pontokba az is beleszámít, hogy milyen gyorsan jössz rá az 
egyes történetekre. így az újság megjelenését követő keddig 
postára adott válaszok több pontot emek, mint amik ez után 
kerülnek beküldésre.

P R Ó B Á L D  M E G !

Mit választ Borka?

Gyenesdiás 
G1: július 3-9.

G2: július 10-16.
G3: július 17-23.

G4: augusztus 7-13. 
G5: augusztus 14-20.
Piliscsaba 
P l: július 17-23.
P2: augusztus 7-13. 
P3. augusztus 14-20.
Balatonszárszó 
SÍ: augusztus 21-27. 
S2: augusztus 28-03.

Solymár-Rihay

Deme Dávid 
Koczor György

Solymár Mónika 
Koczor Tamás

Rihay Szabolcs 
Gáncs Péter 
Szemerei János

az idén konfirmáltak 
risztre

vezető egyéniségű fia 
talok részire

Fabiny Tamás felnőtt ifjúság
Ifj. Hafenscher Károly felnőtt ifjúsági

Az Ifjúsági Bizottság 1994. jan u á r 13-i ülésén tett 
javaslata alapján lehetőség nyílt a rra , hogy az Orszá
gos Egyház útiköltség hozzájárulást biztosítson azon 
ifjúsági csoportoknak, akik más kisebb csoportokat 
látogatnak (hazánk területén) és közöttük  szolgálnak. 
A kérésekkel az Ifjúsági O sztályhoz lehet fordulni, 
ahol azt rövid időn belül folyam atosan bírálják él. 
A  pályázat röviden tartalm azza a program ot, idő
pontját, a látogatók szám át, valam int a kért tám oga
tást.

PÁLYÁZAT
Az Országos Egyház ifjúsági m unkára elkülönített 

keretéből 250 000,- F t-ra  az Ifjúsági Bizottság pályá
zato t ír ki.

Pályázat célja: Evangélikus ifjúsági csoportok nyá
ri konferenciájának tám ogatása.

Pályázati feltételek:
1. Pályázni csak a megjelölt célra lehet.
2. A  pályázati űrlap  pontos kitöltése, 
(beszerezhető: M arton  Tam ás 1085 Bp., Ü llői ú t
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3. H atáridők  pontos betartása.
Beadási határidő: 1993. április 8.
(M EE Ifjúsági Bizottsága 1085 Bp., Ü llői ú t 24.) 
Elbírálás: 1993. április 15-ig.
Az elbírálást az ifjúsági Bizottságból alakult bíráló

bizottság végzi.

„A napkeleti bölcsek hódolata
Benczúr Gyula oltárképe a fasori templomban

n

A múlt század második felének és századunk első két 
évtizedének nagy magyar festőművésze, a 150 évvel 
ezelőtt született Benczúr Gyula nagyszabású történelmi 
képei és kiváló portréi mellett két oltárképet festett. 
Az egyik a budapesti Szent István Bazilikában, a 
másik a fasori evangélikus templomunkban látható. 
Évfordulója alkalmával méltó, hogy mi is megemlékez
zünk róla és a sokak által ismert „A napkeleti bölcsek 
hódolata" című 1913-ban festett utolsó vallásos tárgyú 
képéről.

Több százszor álltam már e kép előtt és még most is 
új meg új szépségeket, addig nem észlelt részleteket 
fedezek fel rajta. Benczúr remekül bánt a fényekkel és 
a színekkel, hitvallásszerüen kifejező a karácsonyi 
Gyermek és Mária arca, a térdelő bölcsben valószínűleg 
önmagát megfestő művész alázata, a kép mesteri szer
kesztése.

Letagadhatatlan, hogy a festmény magyar művész 
alkotása, hiszen a bibliai jelenet magyaros motívumok
kal hímzett köpenyes alakja, aki sarkantyús csizmában 
és maga mellé tett kócsagtollas süveggel jelenik meg, 
ősmagyar szittya vezért ábrázol. De a gyermekét meleg 
édesanyai szeretettel néző Mária is szép magyar pa
raszt-madonna, feje körül nincsen glória, hiszen evan
gélikus templom számára készült a kép, de tekintete és 
mozdulata minden glóriánál beszédesebb! A Gyermek 
arcának derűje és kinyújtott kezének hívogató kedves
sége azt a Jézust mutatja be, akinek láttán méltán 
kiáltott fel az agg Simeon: „Látták szemeim üdvössé
gedet!” Már e kép láttán elhiszi a szemlélő, hogy ez a 
Gyermek maga a szeretet, hogy gyógyítani, vigasztalni, 
bátorítani fogja majd az embereket, hogy O a „szeretett 
Fiú" akit hallgatni és követni ketl. .

Külön kell beszélnünk az alapvetően sötét tónusú 
festmény fényeiről. A hátsó rész derengő hajnali fénye 
és a bölcseket vezető ragyogó betlehemi csillag érzékel

teti, hogy valami új kezdődik, nemcsak egy új nap, de 
új korszak az embervilág életében. A kép előterében 
pedig a Gyermekről látogatóira sugárzó fény jelzi, hogy

ERDŐDI GÁBOR

Fekete liliom
Lágy Édeni kertedben 
fekete liliom 
Titkos alma kísértön 
sziszeg a lombokon

Hull Isten sugara 
Hatalma dl a tájon 
Nászfátylas gyászban a 
mátkám vagy, örökre fájón

ME VISZ
Á M EVISZ nyári programjai közül többnek a hely

színe és időpontja is bizonytalan. Ezért kérünk min
denkit, hogy az itt közölt program okkal kapcsolatban 
is érdeklődjön a M EVISZ irodán. Címe: 1088 Buda
pest, Szentkirályi u. 51. Tel.: 113-8925.

Ügyeleti idő: H -P  9-12, K -C s 16-19, Sz 9-16.

Gitár tábor I 
Gitár tábor II 
Könnyűzenei feszti
vál
Bárka I mozgássé
rült
Bárka II mozgássé
rült
Bárka III mozgássé
rült
Bárka IV mozgássé
rült
Bárka V mozgássé
rült
Bárka pécsi mozgás- 
sérült
Bárka pécsi mozgás-
sérült
Bóbita
Nevelőotthonos 
Nevelőotthonos 
Fúvós tábor 
Családos tábor

Keszőhidegkút
Kismányok

Csömör

Kemenesmihályfa

Csákvár

Csákvár

Kemenesmihályfa

Kemenesmihályfa

Finnország
Kemenesmihályfa
Kemenesmihályfa
Kemenesmihályfa
Kismányok
Balatonszárszó

június 24-02. 
július 18-27.

július 30-31.

június 20-29.

június 27-06.

július 8-17.

július 27-04.

augusztus 5-14.

augusztus közepe

július 18-28. 
július 19-26. 
július 11-17. 
augusztus 8-17. 
július 21-31. 
augusztus 14-20.

Ifjúsági istentiszteletek a  Józsefvárosban (VIII., Ü l
lői út 24.): február 22., m árcius 1., m árcius 8., március 
22., április 12., április 26., m ájus 10.

KIÉ (Keresztyén Ifjúsági Egyesület)
Programok

1. Színjátszó szeminárium 
(max. 45 fő)

2. Családi hétvége
3. Munkatábor, építkezés
4. Ten Sing szeminárium
5. Kenu túra (max. 30 fó)

6. Ifjúsági vezetőképző kez
dőknek, segítőknek

7. Gyerek tábor (max. 40 
fő)

8. Sporthét (max. 80 fő)
9. iA. Országos KIÉ konfe

rencia
10. Ten Sing vezetőképző
11. Színjátszó fesztivál
12. Tánc szeminárium
13. Csendes napok
14. Országos KIÉ találkozó

Időpont Helyszín Jel. hat.idő R. díj.

április 15-17. 
május 6-8. 
május 6-20. 
június 10-12. 
június 13-19.

Mogyoróska
Piliscsaba
Piliscsaba
Piliscsaba
Túr és Felsó-
Tisza

március 15. 
április 1. 
április 15. 
május 6. 
május 13.

800 ,-Ft 
600,- Ft

600 ,-Ft 
5000,-Ft

július 3-10. Piliscsaba április 30. 2000,- Ft

július 6-15. 
július 11-17.

Szánk
Csákvár

április 30. 
június 1.

2000,- Ft 
1900,-Ft

augusztus 7-13. Nagyveleg 
augusztus 14-19. Kiskőrös 
augusztus 19-21. Kiskőrös 
szeptember 9-11. Csömör 
szeptember 23-25. Piliscsaba 
október 14-16. Piliscsaba

június 1. 
június 1. 
június 1. 
augusztus 25. 
szeptember 1. 
szemptember 15.

2 0 0 0 -Ft 
1800,- Ft 
1000,- Ft 
600 ,-Ft 
600 ,-Ft 
600,- Ft

A  jelentkezési feltételekről bővebb inform áció a 
K IÉ  irodán kapható : 1114 Budapest, Eszék u. 10. 
11/2. T el./Fax: 185-5246.

/fiRrfrrRlmtRtSÖM OGY-ZAEAl e g y h á z m e g y e

Egyházmegyei nagytábor: Gyenesdiás, augusztus 
21-27.

VASI EGYHÁZMEGYE 1994 
PROGRAMJAI:
Őrimagyarósd:
1994. július 3-9.
1994. július 10-16.

ÉVI

1994. július 17-23. 
1994. július 24-30. 
1994. aug. 1-6.

1-4. oszt. részére Rác Miklós
középiskolás korosz- Koczor György 
tály számára
5-8. oszt. részére Fatalin Helga
zenei tábor Vető István
hajtás tábor *

érdemes volt a nagy utat megtenniük, hiszen az Élet 
világosságát láthatják, amelyet többé nem takarhat el 
semmilyen sötétség. A három napkeleti bölcs, a turbá- 
nos színesbőrű keleti, a sisakos germán és a hódoló 
magyar, ragyogó bíborszínű ruhájában a Föld vala
mennyi népét, a „lakott földet" jelképezi, az ajándékot 
tartó tisztatekintetű apród fiatalságával, a háttér ho
mályába olvadó kíséret- tagjai és pásztorok pedig hűség
gel elvégzett szolgálatukkal fejezik ki tiszteletüket és 
áhítatukat a karácsonyi angyali szózat és a csillag 
útmutatása nyomán megtalált királyi gyermek közelé
ben. Konfirmandusaink évről évre hosszas vizsgálódás 
után fedezik fe l a háttérben látható állatokat, a lovat, 
tevét és elefántot.

Benczúr Gyula hitet és áhítatot, békességet és élet
örömöt kifejező képe méltán került meghitt hangulatú 
fasori templomunkba és annak nemes kövekből fara
gott díszes oltárára. A kép hitvallásszerüen vall a Kará
csony titkáról és üzenetéről: „Az Ige testté lett, közöt
tünk lakott és láttuk az ő dicsőségét..." (Jn 1,14)

Szirmai Zoltán

GYŐR-SOPRONI EGYHÁZMEGYE
Január 07. 18 óra, Sopron: Mustármag Közgyűlés 
Február 26. 14 óra, Csorna: Mustármag vezetőségi hóvége 
Március 26. 9 óra: Mustármag Csendesnap 
Április 30. 14 óra, Csorna: Mustármag vezetőségi hóvége 
Május 28. 9 óra: Mustármag Csendesnap 
Június 19-26. Sopron: Zenei Tábor 
Július 01-03. Szilsárkány: Vezetőségi táborelőkészítő -  fel
készítő Csendesnapok 
Július 03-09. Szilsárkány: Kistábor 
Július 24-30. Szilsárkány: Nagytábor 
Augusztus 07-13. Szilsárkány: (12. 10 óra, Szilsárkány: 
Mustármag Közgyűlés)
Augusztus 27.14 óra, Csorna: Mustármag vezetőségi hóvége 
Szeptember 10. 9 óra: Mustármag Csendesnap 
Szeptember 24. 14 óra, Csorna: Mustármag vezetőségi hó
vége
Október 29. 14 óra, Csorna: Mustármag vezetőségi hóvége 
November 05. 9 óra: Mustármag Csendesnap 
November 26. 14 óra, Csorna: Mustármag vezetőségi hó
vége
December 29-30. Szilsárkány: Mustármag évvége

NYUGAT-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
febr. 5. ökumenikus Ifjúság találkozó. Kezdés: 9 óra. _ 
április 17. „Akikért a zombai harang szólt” c. zenés ifjúsági 
műsor a gyülekezet 250 éves jubileumára. Kezdés: 18 óra. 
április 21. fenti műsor megismétlése a városi műv. házban. 
május 22-23. Ökumenikus pünkösdi koncert: „Jöjj Vigasz
taló!” címmel. A kezdés időpontja 18 óra. 
június 24-26. ifjúsági evangéhzációs tábor Szentetomyán kb. 
50 fővel -  erdélyi testvérgyülekezeti fiatalokkal. 
augusztus 1-13. Zenei tabor (Harmonium, orgona, gitár, 
ének stb.).
Jelentkezés 1994. május 31-ig.
Várható költség: 4500,- Ft (Teljes ellátás).

Kis történet a nagyvilágból
Egy napon két magot felkapott a szél és mindegyiket 

lerakta valahol messze.
Az egyiket egy sziklának barlangjába, a másikat az 

erdő tisztására. A barlanginak kis ágai nőttek, az erdei
nek nagyok és virágzott is. Mindig azzal büszkélkedett 
az erdei, hogy ő többre vitte. Egyszer nagy szárazság 
lett azon a vidéken. Az erdei fa  kezdett kiszáradni, de 
a barlangban volt víz, ahonnan szívhatot nedvességet a 
másik. Idő múltával felhők tornyosultak az égen. Nagy 
vihar támadt. Az erdei fa  megörült, hogy végre vízhez 
jut, de a villám belecsapott száradó ágaiba és a fa  
teljesen leégett. A másiknak azonban gyümölcse is lett 
később a barlangban.

Nem mindegy, hogy hol kezdi az ember!
Ezt a példázatot egy soproni líceumi hittanórára irta 

és lejegyezte:
Hubert Ákos 

II. A. osztályos tanuló



EGYHÁZI DIAKONIA -  1994 Az állam és az egyházak kapcsolatrendszere
Látogatás Neuendettelsauból

Az egyházban 
minden uj eszten
dő a cselekvő és se
gítő keresztyén 
szeretet, az egyházi 
diakónia éve. A 
családban, a gyü
lekezetben és a tá r
sadalom ban, az 
emberek között.
Ebben az évben 
két évforduló is er
re emlékeztet.

Neuendettelsau 
-  1854-1994
Világszerte meg

emlékeznek arról, 
hogy Wilhelm Löhe
(1808-1872), a neves lutheri teológus, az evangélikus 
misszió és diakóniai m unka egyik „alapító  atyja” , 140 
évvel ezelőtt hivta életre a bajorországi Neuendettel- 
sauban a diakonisszam ozgalom  egyik legfontosabb 
központját.

Wilhelm Löhe az újkori evangélikus egyháztörténet 
egyik legsokoldalúbb, m ára m ár eléggé elfelejtett sze
mélyisége. A múlt század közepén, a felvilágosodás 
racionalizmusa és liberális teológiája korában, a Szent
íráshoz és reformációi hitvallásaink teológiai alapjához 
hívta vissza egyházunkat. Ebben a N ürnberg melletti 
kisvárosban 1841-ben hozza létre nép- és külmissziói 
központját, amely a bajor földről más világrészekre is 
kiterjedő szolgálatot végez a mai napig. De az idén 
különösen harm adik nagy szolgálati területére emlé
kezünk. Az evangélikus diakóniai m unka  akkori nagy 
úttörői mellett -  W iehern H am burgban, Fliedner 
Kaiserswerthben és von Bodelschwingh Bethelben -  
1854 m ájusában alapítja meg az Evangélikus D iako
nissza Intézetet, amely kis m ustárm agból az egész 
német diakónia egyik legismertebb központjává fejlő
dött. M a m ár egész kis városrész, a hatalm as D iako
nissza A nyaházzal, nővérotthonokkal, kórházakkal 
egészséges és beteg gyermekek iskoláival, szakisko
lákkal, teológiai és konferenciai központokkal és kö
zéppontjában a m egújított St. Laurentius-tem plom - 
mal - ,  hogy csak a legfontosabbakat említsük.

M ájus elején jubileum i hálaadó ünneppel, ezt köve
tően három napos nemzetközi teológiai konferenciával 
(témája „A  diakónia m int az egyház dim enziója”) 
emlékeznek meg az evangélikus diakónia nagy évfor
dulójáról. Egyházunk hivatalosan is részt vesz majd 
m indkét jubileum i eseményen.

Budapest-Fébé Egyesület -  1924-1994
M agyarországon az evangélikus egyházi diakónia 

két legjelentősebb központja Budapesten és G yőrött 
alakult ki az I. v ilágháború után.

A Győri Diakonissza Anyaház és Szeretetház -  po 
zsonyi kezdetek és indítások u tán  -  főleg a D unán tú 
lon végezte Huber Etelka, m ajd Buthy Ella főnökasz- 
szonyok irányításával egyre bővülő ‘szolgálatát széfe- 
tetintézményekben,- kórházakban és-a lelkész-munka- 
társaként a gyülekezetekben is. A fehérfőkötős d iako
nisszanővérek csendes, áldozatos m unkájára idősebb 
lelkészek és híveink még m a is hálásan emlékeznek. 
A szétszóratás nehéz évtizedeiben (1951-1989) a hiva
talos diakonissza-szervezetet feloszlathatták ugyan, 
de a nővérek nagy része ezután is megőrizte a lelki 
közösséget egymással és a győri Szeretetházzal m int 
lelki központjával.

A Fébé Diakonissza Egyesület Budapesten hetven 
évvel ezelőtt, 1924 októberében alakult meg Pauer 
Irma  főnökasszony és Gáncs Aladár igazgató-lelkész

Neuendettelsau: a diakóniai intézmények mai látképe

irányításával. A hűvösvölgyi A nyaház később Trau- 
schenfels Ella, m ajd dr. Farkas Mária  főnökasszo
nyok és Z u la u f Henrik igazgató-lelkész irányításával 
budai szeretetintézményeink mellett végzett az ország 
jelentős részére kiterjedő, áldott diakóniai és igehirdetó 
-  evangélizációs szolgálatot. A  szétszóratás évtizedei 
központjuk elvesztése m iatt őket talán még inkább súj
tottak, de hitüket, reménységüket nem törhették meg. 
A civilbe öltözött nővérek lelki közösségét erősítette 
Túrmezei Erzsébet testvér -  a mai főnökasszony -  iro
dalmi szolgálata. Verseskötetei egyházunk határain be
lül és azokon túl is végezték hiterősítő szolgálatukat.

Isten megőrző kegyelmének igazi csodája, hogy 
négy évtized u tán  m a újra rügyeket hajto tt a „megnye
sett fatörzs” , m ind a Fébé Egyesület, m ind a győri 
A nyaház diakonissza-közösségeiben! Az idei hetven
éves Fébé-évforduló is hálaadásra és reménységre hív 
m ajd, a decemberre tervezett jubileum i ünnepen.

Megújuló testvéri kapcsolatok
Az evangélikus diakonisszák és diakónusok hívő, 

hűséges szolgálata több m int másfél évszázad óta termi 
jó  gyümölcseit nemcsak Európában, hanem mind az öt 
világrészben. Az elzártság és szétszóratás évei után 
m ost a m agyar evangélikus diakóniai m unka előtt is 
ú jra k itáru ltak  a kapuk az evangélikus egyházi diakó
nia világcsaládjával való szorosabb közösség előtt.

Ennek egyik jeleként január végén rövid látogatást 
tett Budapesten -  a bajor-m agyar egyházi partnerkap
csolatokon belül -  az egyik legnagyobb német evangéli
kus diakóniai centrum  két vezetője, Irmtraud Schrenk 
diakonissza-főnökasszony és Hermann Schönauer rek
tor, a diakóniai intézmények vezetője, Neuendettelsau
ból. Felkeresték a Fébé Diakonissza Egyesület budai 
ideiglenes központját és találkoztak Túrmezei Erzsébet 
főnökasszonnyal, Madocsai M iklós Fébé-lelkésszel és 
Csepregi Zsuzsanna lelkésztitkárral, valamint a Fébé 
három  nővérjelöltjével és a nővérek egy részével, köz
tük a 92 éves Palm a testvérrel. Látogatást tettek a 
Budai Szeretetotthonban, találkoztak Csizmazia Sándor 
lelkészigazgatóval és Bálint Éva otthonvezetővel, vala
m int a súlyosan sérült gyermekek és az öregek otthoná
nak lakóival. Végül a Piliscsabai Siló Otthonban megis
merkedhettek a Fébé Egyesület nagyszerű új m unka
ágával, a mozgássérültek m ost épülő telepével. A né
met vendégeket is meglepő, újszerű diakóniai m unka 
eddigi jelentős eredményeit és nagy fejlődési távlatait 
dr. Gadó Pál és felesége ismertették meg a bajor diakó
niai vezetőkkel. A  találkozások és tapasztalatcsere so
rán  a vendégek felajánlották Neuendettelsau közel 
másfél évszázados diakóniai központjának és m unka
ágainak segítségét az újrainduló diakonissza-szolgálat 
és a hazai evangélikus diakóniai m unka számára.

Neuendettelsau nagy alapítója, Wilhelm Löhe, élet
művének legfontosabb tanítása ez v o lt: K risztus egy
házában az Ige hirdetése és mélyebb teológiai megis
merése, a misszió és evangélizáció, valam int az intéz
ményes, gyülekezeti és személyes diakónia elválaszt
hatatlanul összetartoznak. Adja meg Isten, hogy mai 
egyházunk életében -  az Ige hirdetésétől és tanulásá
tól, az evangélizáció és a misszió szolgálatától elvá
laszthatatlanul -  áz egyházi dialcőnia, is betölthesse 

•teljes szolgálatát! , Dr. Nagy Gyula

NYILATKOZAT
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Pres

bitériuma 1993. december 2-i ülésén úgy határozott, hogy 
a FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület részére a 
Budapest II., Hűvösvölgyi út 193. számú épületét anya
ház céljára rendelkezésre bocsátja.

Az 1992. május hó 29-i megbeszélés értelmében a 
FÉBÉ Diakonissza Egyesület valamennyi ingatlanára 
tulajdonjogi igényét fenntartja, tekintet nélkül arra, hogy 
az jelenleg állami, vagy egyházi tulajdonban van. Az 
Országos Egyház Elnöksége ezt az igényt teljes mérték
ben elismeri.

A FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület kijelenti, 
hogy tulajdoni igényét akkor és olyan arányban érvénye
síti, amikor és amilyen arányban az adott' tulajdonra 
működéséhez szüksége van.

Az Országos Egyház Elnöksége kijelenti, hogy ameny- 
nyiben az állam az egykor FÉBE tulajdonban lévő ingat
lanokat egyházi tulajdonba visszaadja azokat a FEBÉ 
megalapozott konkrét igénybejelentése alapján az egyko
ri tulajdonosnak felajánlja.

Az, Országos Egyház Elnöksége megerősíti, hogy a 
FÉBÉ Diakonissza Egyesület munkáját a jövőben is tá
mogatni kívánja, tekintettel a FÉBE célkitűzéseire és 
anyagi helyzetére.

Budapest, 1994. február hó 3-áq.
Szebik Imre Dr. Frenkl Róbert Dr. Harmati Béla

püspök országos felügyelő püspök
Túrmezei Erzsébet Madocsai Miklós 

főnökasszony lelkész

Állam és egyház, egyház és tá r
sadalom -  ezek a viszonyok az 
utolsó évtizedekben szüntelenül 
előtérben álló, újra és újra meg
vizsgálandó és rendezendő kérdé
seket vetettek fel nemcsak hazánk
ban, de m indenütt Európában, itt- 
o tt más földrészeken is. A rend
szerváltozás u tán  sokan úgy gon
dolták, nem lesz szükség e viszo
nyok újra tárgyalására. Hiszen van 
törvényünk, mely kim ondja a lel
kiismereti és vallásszabadságot, 
törvények és rendeletek születtek 
egyházi iskolákról, ingatlanok 
visszaigényléséről. Az élet azon
ban -  éppen m ert megélénkült -  
mindig hoz újabb és újabb megbe
szélendő, rendszerezésre szoruló 
kérdéseket. Ezt a szükséget felis
merve, különböző szervezetek, 
egyházi vagy társadalm i közössé
gek tartanak  időnként megbeszélé
seket, hogy az érdekelteknek le
gyen alkalm uk nézeteik elm ondá
sára, szembesítésére.

Február első napjaiban a Hanns 
Seidel Alapítvány az Államtudomá

nyi Kutatóközponttal együttműköd
ve német-magyar szakmai fórumot 
tartott. Német részről Axel Freiherr 
von Campenhausen göttingeni pro
fesszor, az Evangélikus Egyházjogi 
Intézet vezetője, magyar részről 
dr. Kilényi Géza alkotmánybíró 
tarto tt vitaindító előadást.

Nemzetközi áttekintésben lát
hattuk Európa néhány országának 
sajátos kapcsolatrendszerét. Kilé
nyi Géza bem utatta Görögország, 
Finnország, Izland, Belgium és 
Franciaország egyházainak viszo
nyát államukhoz, Campenhausen 
professzor a németországi helyze
tet ismertette. Teljes vallásszabad
ság van, az állam és egyház elvá
lasztása az együttműködés céljából 
következett be. Két egyenrangú fél 
partneri viszonya. Az államnak 
együtt kell működnie az egyházzal, 
tárgyalnia kell. Az alapjogokat az 
állam minden esetben tiszteli, akár 
keresztyénekről, akár muzulmá
nokról van szó. Anyagi tekintet
ben az állam segíti az egyházat, a 
személyi jövedelemadó 9%-át adja

át az egyháznak. Ezt tulajdonkép
pen a m unkaadó fizeti ki. Ezen 
kívül műemlékvédelemre, szociális 
és oktatási célokra az egyházak is 
megkapják a törvényes kvótát. In
kább begyűjti az adót az állam, 
hogy ne dőljenek össze az épüle
tek, nem érdeke, hogy az egyházak 
szegények legyenek.

A vita menetét is érzékeltetik a 
professzor szavai. Megemlítette 
azt is, hogy a németek sem mente
sek ezektől a kérdésektől, mert a 
visszatért keleti területeken kell 
helyreállitaniok az egyházak hely
zetét. Az ingatlanokra nézve 
m ondta el: „az egyházi vagyon 
rablott vagyonként állami vagyon
ná vált.” Morális államot morális 
elvek alapján ítélnek meg, nem le
het megtartani, azután később ide
geneknek eladni.

Az elhangzottak nem azt céloz
ták, hogy abból egy modellt vá
lasszunk ki, de arra jók lehetnek, 
hogy motívumokat találjunk a ma
gunk kérdéseinek rendezéséhez.
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AZ EGYÜTTÉRZÉS JEGYÉBEN
Délvidéken járt a Magyar ÖKumenikus Szeretetszolgálat

Ezekben a zavaros, háborús 
időkben délvidéki szomszédaink
hoz, a vajdasági m agyar testvé
reinkhez talán még közelebb kerül
tünk, m int valaha. Osztozunk szo
rongásaikban, együttérzünk velük 
félelmükben és igyekszünk segítsé
gükre lenni megszorultságukban, 
nélkülözésükben. Tesszük ezt 
egyénileg, ki-ki a maga családi 
vagy ismerettségi körében és szer
vezetten is, elsősorban a segély- 
szervezetek révén.

Ez az együttérzés és segítőkész

ség fogalm azódott meg a M agyar 
Ökumenikus Szeretetszolgálat 
m últ év októberében közzé tett fel
hívásában, amely a vajdaságiak 
megsegítését tűzte célul.

A felhívás rendkívül kedvező fo
gadtatásra talált. A m agyar lakos
ság, egyházközségek és közintéz
mények e beszámolónk megjelené
séig több m int 5 millió forintot 
adom ányoztak a vajdasági lakos
ság megsegítésére. Ebből az ösz- 
szegből a M agyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálat eddig 4800 élel

miszercsomagot vásárolt. Egy cso
mag, amely 2 liter étolajat, 1 kg 
rizst, 2 kg cukrot, 1 kg tejport, 1 
doboz margarint, 1 kg száraztész
tá t és 2 doboz 400 g-os sertéshús 
konzervet tartalmaz, 1022,50 Ft- 
ba kerül.

A szeretetszolgálat eddig két íz
ben j á r t tá Vajdaságban, múlt év 
december 14-én, majd pedig január 
26-án 2-2  ezer csom agot osztott ki 
partnerszervezetének, az újvidéki 
székhelyű ökumenikus segélyszer
vezetnek közreműködésével. Az 
elosztást a Szeretetszolgálat a hely
beli lelkészek által összeállított rá
szorultsági listák alapján végezte 
el, túlnyomó részt a magyar lakos
ság körében.

Az első két segélyszállítmány 
rendeltetési helye: Piros, Pacsér, 
M oravica, Szabadka, Zom bor, Be
cse, Verbász, Cservenka, Kikinda, 
Kula, M aradék, Becskerek, M a- 
gyarittabé, Hertelendyfalva, Újvi
dék, Temerin, Szenttamás, Feke- 
tics és Bajsa volt. A tervek szerint 
a Szeretetszolgálat február végén 
indítja harm adik segélyszállítmá
nyát a Vajdaságba, ahol Debely- 
acsán és még néhány bánsági köz
ségben történik az elosztás.

A  segélyakció a lakosság részé
ről rendkívül megható fogadtatás
ban részesült. M int azt Kiss Antal, 
moravicai református lelkész, Bács 
megyei esperes és Dolinszky Ár
pád, bajsai evangélikus lelkész kö
szönő szavaiban megfogalmazta: 
A magyarországi testvérek ez alka
lommal is segítő jobbot nyújtottak 
bajba és nyomorúságba sodródott 
délvidéki testvéreiknek.

Bankszámlánk: Budapest Bank 
209-23006 (az adom ányozott ösz- 
szeg az adóalapból levonható).
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS IGAZGATÓI ÁLLÁSRA
>/i <A>Zsinat-által elfogadott egyházi közoktatási törvény előírásai- 1 
nak ' ttiegfelelően pályázatot írunk ki a Budapesti Evangélikus 
G im názium  (Fasor) igazgatói állásának betöltésére.

Pályázhatnak olyan evangélikus vallású, konfirmált, erkölcsileg 
feddhetetlen, az egyházhoz hű pedagógusok, akik középiskolai 
tanári végzettséggel rendelkeznek, s legalább tízéves oktatói gya
korlatuk van.

A  pályázat elbírálásánál előnyt jelent az idegen nyelvek isme
rete.

A vezetői megbízás 1994. július 1-jei kezdettel hat évre szól, 
eredményes tevékenység esetén meghosszabbítható.

Külső pályázó esetében az igazgatói kinevezéssel az illető az 
intézmény rendes, határozatlan időre kinevezett tanárává válik.

Az igazgató illetményét a közalkalm azottak jogállásáról szóló 
törvény megfelelő paragrafusai értelmében kell megállapítani.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a 
középiskolai tanári oklevél hitelesített m ásolatát, az esetleges 
egyéb végzettséget (nyelvvizsgát) igazoló iratokat, az iskola vezeté
sére vonatkozó szakmai program ot és az intézmény továbbfejlesz
tésével kapcsolatos elképzeléseket, valamint lelkészi ajánlólevelet. 
A jelenleg is evangélikus gimnáziumban tanító  pályázók esetén 
elegendő az iskola vezetésével kapcsolatos elképzelések megadása.

A pályázatokat 1994. április 20-ig a M agyarországi Evangélikus 
Egyház Országos Irodájához (1085 Budapest, Üllői ú t 24.) lehet 
benyújtani.

Budapest, 1994. jan u ár 17.

M agyarországi Evangélikus Egyház

Az istenhívő ember 
családképe

(Folytatás az 1. oldalról)

ennek a háznak, családnak, Zákeus egész házanépé- 
nek. Itt arró l van szó, hogy egy em ber hitrejutása 
m agában hordozza az ígéretet: az övéi is előbb-utóbb 
K risztus követőivé lesznek. Egy m ásik példa a Csele
kedetek könyvéből való, am ikor a pogány K ornéliusz 
családjával együtt egyszerre megkeresztelkedik, mi
u tán  Péter hirdette nekik Isten szeretetének jóh írét és 
még a Szentlélek is megpecsételte az alkalm at. M eg
született a hívő család.

2. Talán még érdekesebb lehet szám unkra az első 
Pünkösd u tán  a k ialakulóban lévő egyházi élet. 
(ApCsel 2,42 kk.) K itartóan  részt vettek az apostoli 
tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében, az 
im ádkozásban. K ezdetben a tem plom ban is, m ajd 
egyre inkább házanként, később m ár csak házanként, 
sokszor csak családonként, titokban  és ka takom bák
ban, hiszen keresztyén tem plom ok csak a IV. század
ban épülhettek, az üldözési időszak -végeztével.

Nem  nehéz arra  következtetni, hogy m iben is állha
to tt az apostoli tanítás? Kezdetben a tem plom ban 
bizonyára az ószövetségi törvény és a próféták tanulá
sa, ami azonban mindenestől egyre vonatkozott: a 
názáreti Jézus a megígért Messiás. Valamennyi prófé
cia az Ő keresztjében és feltám adásában teljesedett be. 
A keresztyén család gyökerei az Ó testam entum ba 
nyúlnak vissza: novum  testam entum  in vetere latét.

Az Ószövetségben pedig a család szent dolog volt és 
a családfő elsőrendű kötelességei közé tartozo tt a 
törvény őrzése és továbbadása. G ondoljunk D eutero
nom ium  6 . fejezetére! Pl. a híres söm a Jizraellel beve
zetett felszólításokra: „ismételgesd azokat fiaid előtt 
és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton 
jársz, akár lefekszel, akár felkelsz...” Ennyit a kezde
tekről !

Látogatóban a reformátor otthonában

1. A m aga korában  nagy feltűnést keltett w ittenber
gi nász 1525. június 13-án, Szenthárom ság vasárnapja 
utáni kedden történt, am ikor a jó b ará t, egyben a 
város papja, Bugenhagen János feltette a szokásos 
kérdéseket. Az igenlő felelet u tán  jobbkezüket egy
m ásba tette és a három ságos Isten nevében hitvestár
saknak nyilvánította őket.

2. Ira ta iban  sokszor és nagy megbecsüléssel szólott 
a házasságról, meg a családi életről, m int Isten rende
léséről és drága ajándékáról. Isten iránti nagy felelős
séggel és hálával tö ltö tte  be a hitvestársi és családi 
tisztet. Feleségét őszintén szerette és becsülte, gyerme
keinek pedig hűséges atyja és gondviselője volt. H á
zasságát Isten hat gyermekkel á ldo tta  meg, kik közül 
kettő t Isten még kicsi korában  visszahívott. Isten vég
telen kegyelmével vigasztalta m agát és feleségét is, de 
őszintén bevallotta, hogy a szívnek nehéz beletörődni 
abba, am it a hit igazságnak vall és hirdet. Gyermekei
vel sokat foglalkozott. Nem  hagyta azok gondját és 
nevelését egyedül az édesanyára és m ásokra. Mindig 
m éltányolta felesége önfeláldozó életét. Talán nem vé

letlen a parancsolathoz a Kiskátéban írt magyarázatá
ban : „mindenki a saját hitvesét szeresse és megbecsül
je!” Istennek külön neki szóló kegyelmét látta abban, 
hogy ő éppen ezt az élettársat nyerte el. Gyermekeit 
ajándéknak tekinti, de vigyáz arra, hogy soha ne bálvá
nyozza őket. H alála után  -  végrendelete szerint, az 
édesanya hatalm a alatt kívánja őket tartani. Nemcsak 
hitvesét kívánja ezzel megbecsülni, hanem gyermekei 
életében is ezt látja jónak. Vallja ugyanis, hogy a gyer
mekeknek a szülőktől mindig függniük kell. Aki nem 
akar szüleitől függeni, az a Mennyei Atyáról is köny- 
nyen megfeledkezik (ti. a szülőben az Isten helyettesét 
látja, vallja). Az istenfélelemre való nevelés egyik fő 
törekvése volt családi körében is. A rábízottakért -  
nemcsak szűk családjáért -  rendszeresen, hosszan 
imádkozott. De elejétől kezdve tarto tt házi-családi áhí
tato t, később, betegsége idején istentiszteletet is o ttho
nában. N aponta elmondta gyermekeivel a M iatyánkot, 
Hiszekegyet, a Tízparancsolatot és egy-egy zsoltárt. 
Sokszor zenekísérettel énekeltek, vagy ünnepelték pl. a 
karácsonyt. Külön kedvenc gyermeke sosem volt, mert 
Isten ajándékának tekintette valamennyit.

3. A K iskátéjában m inden rész elején van egy figye
lemre m éltó felszólítás, ami m ögött a reform ációban 
hangsúlyt kapott egyetemes papság elve húzódik 
meg: „A családfő ilyen egyszerűséggel tanítsa házané- 
pét."  Eléggé kim ent a divatból ez a gyakorlat, pedig 
a keresztelési rendünk kérdései között az egyik így 
hangzik: „Vállaljátok-e, hogy az egyház segítségével 
hívő keresztyénné nevelitek ezt a gyermeket?” Az 
egyház csupán besegít a  családnak, amelynek Istentől 
való kötelessége a testi mellett, a spirituális nevelés is!

Néhány idézet a hitvallásokból:
1. Az első hitágazat magyarázatából kiderül: minden 
Isten ajándéka: „Hiszem, hogy Isten teremtménye va
gyok, vagyis, hogy Ő adta és szüntelenül fenntartja 
testemet, lelkemet, életemet... eszemet és értelmemet 
stb. ételt, italt, ruházatot, megélhetést feleséget, gyer
meket, házanépet, házat és gazdaságot...” (Kis Káté)

2. Az emberek úgy neveljék az ifjúságot, hogy azok 
kedvet kapjanak a házasélethez és tudják meg, hogy 
az boldog és Isten előtt kedves állapot. Ezzel idővel 
ismét elérhetnénk azt, hogy a házasság újból a maga 
megbecsüléséhez jusson és ritkább legyen a trágárság, 
gazság és rendetlen élet. A házasélet tisztaságát csak 
úgy lehet megőrizni, ha férj és feleség mindenekelőtt 
szeretetben és egyetértésben él egymással, ha őszintén 
és teljes hűséggel szeretik egymást (Nagy Káté 6. 
parancsolat magyarázatából).

3. Az ún. „Esketési könyvecskében” így ír: mert a 
házasság egészen világi rend ugyan, de Isten igéje 
tanúskodik mellette és nem emberek találták ki, vagy 
alapították. A templomba „kétségtelenül Isten áldá
sáért és a gyülekezet imádságáért viszik a menyasz- 
szonyt” -  m ert aki a lelkésztől, vagy püspöktől imád
ságot és áldást kér, az azt tanúsítja ezzel - ,  ha nem is 
mondja ki -  hogy nagy veszedelemre és nyomorúságra 
készül s ezért nagyon rászorul Isten áldására és a 
gyülekezet im ádságára abban a rendben, amelybe be
lép. De napról napra tapasztalható is, hogy kárt tesz 
az ördög a házasság rendjében házasságtöréssel, hűt
lenséggel, viszálykodással és mindenféle más nyomo-
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Gondolj Uram, irgalmadra! Zsolt 25,6. Isten abban 
mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már 
akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. 
Rom 5,8.

VASÁRNAP Titeket pedig az ÚR papjainak nevez
nek, Isten szolgáinak mondanak. Ezs 61,6 (lP t 2,9; 
Mk 12;1—12; Róm 5 ,l-5 [6 -l 1]; Zsolt 35,1-21). Nem 
csupán a luther-kabátban szolgálóknak szól ez az 
ige, hanem mindenkinek, mert papok vagyunk 
mindannyian.. Jézus Krisztus ma a mi kezünk által 
végzi munkáját, a mi lábunk által járja útjait és a mi 
ajkunk által szól. Rajtánk, a mi szolgálatunkon 
múlik, hogy eljut-e az emberekhez.

HÉTFŐ Füvet sarjaszt az állatoknak, növényeket a 
földművelő embereknek, hogy kenyeret termeljen a 
földből. Zsolt 104,14 (ApCsel 27,35; 4Móz 16,1-7, 
18-19,23-25; Jn 12,37-43). Aki nyitott szemmel jár, 
annak az egész világ csodálatos. Benne minden a 
Teremtő hatalmát és szeretetét hirdeti. Ahogy nap
pal a Nap süt, éjjel a Hold világít, ahogyan táplálja 
teremtményeit, embert és állatot. Sokszor aggódunk 
a holnapért: Mi lesz velünk? Miből élünk meg? 
Értetlenül állunk a gondtalanul csiripelő veréb előtt 
is, mitől van olyan jó  kedve? „Kérdezd csak meg az 
állatokat, azok is tanítanak és az égi m adarakat, 
azok is tudósítanak... az Ő kezében van minden 
élőnek a léte.” (Jób 16.).

KEDD Aki könyörül a nincsteleneken, az Ú Rnak ad 
kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét. Péld 12,9 
(M t 25,40; Lk 9,18-22; Jn 12,44-50). Egyetlen ked
ves szó is olyan, mint a hűsítő ital, hát még a mások
kal tett jó! A forrás vize árad és nem kíván köszöne
tét. Életünknek is ilyenné kell lennie! Mindig van 
nálunknál sokkal szegényebb testi és lelki értelem
ben egyaránt. Ők azok, akikkel könyörületet gyako
rolhatunk. A jó  Isten számon tart mindent, amit 
másoknak adunk.

SZERDA Jézus m ondja: Veletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig. M t 28,20 (Jer 15,20; M k 
14,32-42; Jn 13,1-13). Hányszor érezzük m agunkat 
eb ed ü l! Olykor még emberek között is. Pedig ha 
hisszük Jézus szavait, mellyel ígéretet tesz nekünk, 
akkor nem m ondhatjuk: magányos vagyok! Jézus 
velünk van. így lehetünk mindig, mindenhol kettes
ben, sőt még nagyobb társaságban, m ert A tyánk 
fölöttünk, Jézus mellettünk, a Vigasztaló Szentlélek 
pedig bennünk van.

CSÜTÖRTÖK Akár jó , akár rossz, hallgatni fogunk 
Istenünknek, az Ú rnak szavára. Jer 42,6 (Jn 10,4; 
2Kor 13,3-6; Jn 13,21-30). Isten szava szám unkra 
lehet jó  és rossz, örvendetes és fájdalmas. Belénk 
hasíthat ott, ahol szükséges, de sohasem azért, hogy 
meggyötörjön, hanem, hogy gyógyítson. A kárm it is 
m ond, az csak javunkra szolgál. így hallgassuk nyi
to tt füllel és főként nyitott szívvel!

RÉTEK Ezért meghajtom térdemet az A tya előtt, 
akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és 
földön. E f 3,14-15 (lK ir 19,18; lM óz 45,1-15; Jn 
13,21-30) A térdelés az alázat szép és kifejező for
mája. Ennél azonban többről van szó. N ekünk ön
magunkat kell alávetnünk Istennek és így megalázni 
értelmünket, egész valónkat a hit előtt. H a nem is 
tudjuk, mi történik velünk, akkoris igent kell m on
dani az Atyának, mert életünk nagy és apró dolgait 
is ő rendezi el.

SZOMBAT Óvta népét, mint a szeme fényét. 5M óz 
32,10 (Tit 2,14; M t 12,38—42; Jn 13,31-35). Isten 
féltő keze óv minket még a sötét, csillagtalan éjsza
kában is. Ezért nem veszíthetjük el bátorságunkat. 
Biztosak lehetünk abban, hogy Isten őrködik felet
tünk, mert mi is az ő népe vagyunk, drágák neki, 
hiszen Fiát adta értünk. Ember embert nem óvhat
úgy, mint ahogyan minket óv Isten.

Nagy Veronika
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Minden rossznak gyökere a pénz szerelme
Tűn 6,10

KIENGESZTELÉS ÉS KIENGESZTELŐDÉS

Bármilyen életformában, társa
dalmi helyzetben, egyházi, gyüle
kezeti munkában élünk, bármilyen 
szegényen küzdünk a napi kenyér 
bizonytalanságában vagy több tíz
ezer, több százezer, esetleg több 
millió forint tulajdonosaiként be
fektetéseket tervezünk, ez az ige 
nekünk szól. Naponként a konkrét 
életünkbe kiált bele: „...m inden 
rossznak gyökere a pénz szerelme, 
amely után sóvárogva egyesek el- 
tévelyednek a hittől és sok fájdal
mat okoznak önmaguknak.”

Az egész Újszövetségen végigvo
nul a szeretetből történő adakozás, 
a pénz jó  felhasználásának kérdése 
is. Igénk azonban az anyagi javak 
gyökér-bűnét tárja elénk. Azokat 
a helyzeteket, azt az állapotot, 
amikor az életünkben a pénz -  ál
talában be nem vallottan -  a leg
fontosabb lesz, amikor alapvetően 
irányít. Gyakran Istent emlegetve 
törvényszerűségeket vizsgálunk, 
de a pénz szolgálatában döntünk 
újra és újra. Személyes hitünk, 
kapcsolatunk urunkkal elpusztul, 
elsorvad ebben a „pénzsóvárgás
ban”, az anyagiak által döntően 
meghatározott életünkben.

Néha nagy erővel tör ránk a 
pénzszerzés küzdelme. Szinte G ou
nod Faustjának a szereplői le
szünk. Lenyűgözve hallgatjuk Me- 
fistó áriáját: „ ... érte küzd a test,

A Szentföld területe -  m int azt 
m ár a Biblia korából is ismerjük -  
mindig nagyhatalmak szorításá
ban élt, politikai érdekeknek volt 
kiszolgáltatva, és sokszor vált vé
get nem érő harcok színterévé. 
Nincs arra mód, hogy a m últ vala
mennyi konfliktus-helyzetéről em
lítést tegyek, az iszlám hódításától 
kezdve az I. világháborút követő 
brit uralomig. Egyedül arra a fo
lyamatra szeretnék rám utatni, ami 
a múlt század végén kezdődött és 
a jelenlegi helyzetet előidézte.

Az Európa-szerte megismétlődő 
zsidóüldözések, pogromok nyo
mán a különböző országokban élő 
zsidókban felébredt a vágy, hogy 
megalapítsák saját, önálló államu
kat. Megindult a kivándorlás őseik 
földjére, az „ígéret földjére”, Pa
lesztinába. Mivel azonban ez az 
ország az arab nép által lakott te
rület volt, m ár a harmincas évektől 
kezdődően rendszeresek itt az ösz- 
szecsapások az arab  őslakosok és 
a bevándorló zsidók között. Ez a 
helyzet tovább rom lott, am ikor a 
II. világháború után a holokauszt 
gyötrelmeit túlélt zsidóság egyet
len reménye az Izraelbe történő ki
vándorlás m aradt. 1947-ben az 
EN SZ az egyre súlyosodó helyzet 
m egoldására az ország megosztá
sát jav aso lja : egy izraeli és egy pa-

a szellem, érte vívnak háborút”, ti. 
az aranyért. Aztán mi is egymást 
megelőzve rontunk rá az itt is, o tt 
is felcsillanó gazdasági előnyre. Is
ten megállító, elcsendesítő erejére 
van szükségünk, hogy kikerüljünk 
ezekből a forgatagokból.

Igénk most azonban a gyöke
rekhez terel minket. A csendek 
őszinteségébe, ahol fény derül 
arra, hogy kinek szolgálunk: az 
Istennek vagy a mammonnak. Itt 
lesz világossá sok fájdalmunkról, s 
számos tévelygésünkről, hogy a 
pénz szerelme okozza*.

Szükségünk van ezekre az Isten 
előtti csendekre, hogy nagyobb 
szabású vállalkozásainkban, pénz
ügyi húzásainkban ne a meggazda
godás legyen a rugó, s ne essünk 
„sok esztelen és káros kívánság
ba”. Elkerülhetetlen, hogy anyagi 
kérdésekkel ne foglalkozzunk so
kat. Alapvetően fontos azonban, 
hogy gyakorlatilag is Isten szolgá
latának rendszerebe illeszkedjék 
bele minden gazdasági döntésünk, 
lépésünk.

Különös érték, ha a pénz szerel
métől, hatásától szabadon tudjuk 
kezelni jelentős összegeinket, va
gyonúnkat. Ennek az egyik forrása 
az Istentől személyesen kapott 
megelégedés. Azok az őszinte 
imádságok teremtenek ehhez a 
„megelégedéssel járó  kegyesség-

lesztin állam alapítását. 1948-ban 
kikiáltották Izrael államát, de a 
palesztin államok nem fogadták el 
a feltételeket. K itört a fegyveres 
harc, és 750 000 palesztinnek me
nekülnie kellett az általuk lakott 
területekről. (M int tudjuk, ma m ár 
a harmadik generáció él menekült- 
táborokban.) A harcok során az 
izraeli csapatok egyre több palesz
tin területet foglaltak el (amint a 
térkép mutatja). Itt a lakosság ma 
is izraeli katonai megszállás alatt 
él.

Az évek során mindkét oldalról 
történtek békejavaslatok. M a m ár 
az a reménységünk, hogy a leg
utóbbi tárgyalások végre eredmé
nyeket is hoznak és megoldják a 
két nép problémáit. Mem lesz 
könnyű, hiszen mindkét fél ellensé
gesen, gyanakodva tekint a másik
ra. A zsidók véleménye: a paleszti
nokkal nem lehet együttélni, a pa
lesztinoké : a zsidók nem akarnak 
komolyan békét. A politikai háttér 
felvázolása után  vessünk egy pil
lantást a palesztin egyházra, mely
nek asszonyai az Imanap anyagát 
elkészítették. Valamit m ár sejthe
tünk abból a feszültségből, amiben 
ők élnek!

A palesztinai keresztyén egyház 
büszkén vallja m agát az ősgyüle
kezet leszármazottjának. Fennál-

hez” alapot, amelyek ismerik en
nek a kérdésnek a súlyát: „M in
dennapi kenyerünket add meg ne
künk m a” . A „m a” szócska ta rta l
m át nehéz erőteljesen m egragad
nunk. Ú jra és újra küzdenünk kell 
azért az alapjában boldog talajért, 
hogy „ha van élelmünk és ruháza
tunk, elégedjünk meg vele” . Erről 
a talajról tervezhetjük igaz m ódon, 
hogy mit használjunk fel mi, 
mennyit a közvetlenül ránkbízot- 
tak, s mennyi a másoké, am it Isten 
ránk bízott. A pénz szerelme akkor 
törik meg bennünk, ha  U runk a 
megelégedést és az adnitudást teszi 
valósággá számunkra ezekben a 
mérlegelésekben. így életté válnak 
bennünk Jézus szavai: „Nagyobb 
boldogság adni, m int kapni.”

Vidéki gyermekkori emlékeim 
közé tartozik az az egyszerű ke
resztény, aki az udvarán asztalt, 
padot helyezett el, s az asztalon 
egy tábla szalonnát s bőven kenye
ret. Nem kellett a kéregetőknek 
megalázkodni, hanem az asztalhoz 
ültek, s szükség szerint fogyasztot
tak. N éha odaült az asztalhoz ő is. 
Evett és beszélgetett velük. Egysze
rű testvérük, a Krisztus kicsinye 
volt. Megelégedett és adnitudóan 
boldog.

Bizony élő kapcsolatra van 
szükségünk az élő Krisztussal, 
hogy anyagi döntéseinkkel, ak
cióinkkal is teljesen Hozzá tartoz
zunk.

Itt ideig, o tt örökké!

lása valóban a  kezdetekig nyúlik 
vissza. (A pünkösdi történetben 
olvassuk: „ ...k ré ta iak  és arabok, 
valamennyien a m agunk nyelvén 
halljuk őket!” ApCsel 2,6-8.) A 7. 
századtól kezdve a keresztyének az 
Iszlám hódítási területén, a 16. szá
zadtól tö rök  megszállás a la tt él
nek. Ez m indig kisebbséget jelen
tett. De amíg a 19. században az 
összlakosság 15%-a volt még ke
resztyén, m ára ez a szám 2,4%-ra 
fogyott. Ez a kislétszámú keresz- 
tyénség is nagyon színes képet mu
ta t: az ősi szír, kopt orthodox egy
háztól kezdve a reformáció vala
mennyi egyháza képviselve van. 
Sajnos, hogy politikai, gazdasági, 
demográfiai okokból kifolyólag ez 
a létszám még tovább fog csökken
ni.

JÖ JJ, LÁSS ÉS CSELEKEDJ! 
ez idei Im anapunk témája. Amikor 
március 4-én a világ minden táján 
keresztyén közössegek figyelme 
Palesztina sokat szenvedett népe 
felé fordul, egyesítsen bennünket 
Istenünk a békéért és az egységért 
való felelős imádkozásban!

Az előző szám unkban közölt 
térképen a N yugat-Jordánia alatti 
jelzés hibás: Jeruzsálem helyett 
Gázai övezet értendő.

Kevehúziné Czégényi Klára

Felhívjuk a lelkészek és gyülekezetek 
figyelmét, hogy a szendi parókián lehe
tőség van felnőtt-, ifjúsági- és gyermek 
csendeshetek tartására. Jelentkezés és 
bővebb felvilágosítás: Selmeczi Lajos 
lelkész Tata, Feszty Árpád u. 14. 2890. 
Telefon 34/383-819.

Máté 12,15-21

H a a prófétáknak ellentm ondá- 
I sokkal teli sors ju to tt, még inkább 
|  áll ez a próféciák betöltőjére.
* M indazzal megvádolták, am itől -  
|  a jövendölésekhez híven -  mindvé

gig tartózkodott. M indazt vétkéül
I ró tták  fel, am it az írás betöltője- 
s ként tett. G únyolták, am ikor be- 
s teljesedett rajta  a Messiás megjö- 
j vendölt sorsa. „Nem  szít viszályt 
j és nem kiáltoz, senki sem hallja
* hangját az utcán” -  hirdette róla 
! Ézsaiás. „Félrevezeti a  népet, el- 
l lenzi, hogy adót fizessünk a csá- 
I szárnak ...” és „lázadást szít tanítá- 
I sával egész Júdeábán, G alileától 
j kezdve!” -  állítják vádlói Pilátus 
■ előtt. A m ikor pedig megjövendölt

sorsa beteljesül a kereszten, így gú- 
! nyolják: „M ásokat megmentett, 

m agát nem tudja m egmenteni” .
. „Igazán hirdeti a Törvényt”, „győ

zelemre viszi az igaz ítéletet” a  pró
féta szerint. M egrontotta  a  T ö r
vényt és Istent károm olta bírái sze
rint, hiszen ő nem a minden bűnös- 

/ re lesújtó Isten-ítélettől remélte a 
Törvény és az igazság végső d iada
lát. Ő akkor ünnepelt, am ikor a 
bűnös fővámszedő, Zákeus meg
tért, és -  betöltve a  Törvényt -  
önként nyújtott négyszeres kártérí
tést m indenkinek. Ü nnepelte azt 
az igazságot, ami elégtételt nyújt a 
vétekért, anélkül, hogy a vétkest 
elítélné. Tanítványait is ilyen 
öröm ünnep szerzőivé avatja. Ami
kor sokan a keresztyénség zászlaja 
a la tt hirdetik a leszámolás, m int 
társadalm i m éretű igazságtétel el
kerülhetetlenségét, m ások egykori 
javaikat követeük hasonló címen, 
akkor a tanítvány csendben, a 
M ester „lázító” szavaival sugall 
jobb  m egoldást: „ti inkább szeres
sétek ellenségeiteket, tegyetek jó t 
azokkal, akik gyűlölnek titeket; 
áldjátok á tkozó itokat... Aki arcul 
üt, annak tartsd  oda a  m ásik arco
dat is, .. .aki elveszi a tiedet, attó l 
ne követeld vissza.”

A m ikor sokan a keresztyén ér
tékrend védelmezőiként, kirekesz
tő ítélkezéssel próbálják uniform i
zálni a  társadalm at, akkor a tan ít
vány rám utat a m egrepedt nádat 
megkímélő M esterre, és így „uszít” 
türelemre a keresztyén értékek ta 
gadói iránt, tudva, hogy a  M ester 
sem rekeszti ki a m egrepedt nádat, 
m int az ő lelki házának építésére 
alkalm atlanná lett elemet, hanem 
megtűri és együtt építi be az épek-

AZ EZ ÉVI ORSZÁGOS PAPNÉ 
CSENDESNAP

1994. március 19-én, szombaton dél
előtt 10 órai kezdettel kerül megrende
zésre a Budapest-Deák téri Gimnázium 
n . emeleti dísztermében (V. Sütő u. 1.).

Az aktív, a nyugdíjas és özvegy pap- 
nék jelentkezését szeretettel várja az 
Északi Püspöki Hivatal (1125 Buda
pest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. Tel.: 
176-2448, 176-2335) március 4-ig.

IPOLYSZÖG
Február 6-án istentisztelet keretében 

iktatta be tisztségükbe az ipolyszögi 
leánygyülekezet megválasztott új pres
bitereit : Fedor István, Selymes Gábor, 
Juhász Árpád, Strba Éva és Sümegi 
Andrásné testvéreinket Garami Lajos 
igazgató lelkész.

KŐBÁNYA
1994. február 27-én 16 órakor szere- 

tetvendégség lesz a Kőbányai Gyüleke
zetben (X., Kápolna u. 14. gyülekezeti 
terem). Gáncs Aladár ny. lelkész tart 
előadást „A koráll szerepe az evangéli
kus egyházban” címmel. Közreműkö
dik a fasori és a kőbányai gyülekezet 
énekkara.

A MAGYAR BÖRTÖN PASZTO- 
RÁCIÓS TÁRSASÁG február 27-i 
ima és elmélkedő szándéka: Köszönet
tel imádkozzunk azokért, gondolkoz
zunk el azokról, akik folyamatosan, 
rendszeresen végzik önként vállalt és 
alázatos szolgálatukat az elesettekért, a 
társadalom megvetettjeiért.

A II. Magyar Öregcserkész Találko
zót 1994. szeptember 1-4 között Le
ányfalun rendezi meg a Magyar Cser
készszövetség. A találkozón minden 
magyar öregcserkészt szeretettel vá
runk. Az érdeklődők írásban jelentkez
zenek az MCSSZ címén: 1519 Buda
pest, Pf. 398, II. MÜT megjelöléssel, és 
hívják fel erre öregcserkész-társaik fi
gyelmét is.

------------/ —
Nyílt nap a Teológiai Akadémián
A teológiai tanulmányok iránt ér

deklődő középiskolás fiatalok részére 
az Evangélikus Teológiai Akadémia 
1994. március 24-én, csütörtökön tart
ja  az idei nyílt napot. A reggeli áhítat 
7,45-kor, az első előadás 8,15-kor kez
dődik, az utolsó 13,05-kor ér véget. 
A levélben jelentkezőknek kérésre 
ebédről tudunk gondoskodni. (Vidé
kieknek szállást sajnos nem tudunk 
nyújtani.)

Minden érdeklődőt szeretettel lá
tunk a nyílt napon vagy annak egy 
részén:

Evangélikus Teológiai Akadémia, 
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.

kel. És aki a világ világosságának 
m ondta magát, tudja, hogy a vilá
gításra alkalm atlan lámpások kiol
tásával nem növekszik a fény ereje: 
inkább megkíméli a füstölő mécs
láng céltalan életét. Tudja, hogy az 
igazság megbolydult mérlegén 
csak a kiengesztelődés teremthet 
olyan egyensúlyt, amiből fény ra
gyog fel, m ert vétkesek és sértettek 
gyűlölet sötét füstjében m ár-m ár 
kialvó lelkei egyaránt felfényesed
nek. A tanítvány -  aki a M ester 
világosságának hordozója -  maga 
is szüntelenül a legkeresztyénibb 
megoldásra, a kiengesztelődésre 
„bujtogat” sértettet és sérelem
okozót, vétkest és áldozatát. Nem 
fárad bele, noha tudja, hogy utol
érheti a békességteremtők örök 
végzete, ami egykor a M ester sor
sát is beteljesítette. Megkísérelte, 
hogy Isten és em ber ősi perében a 
kiengesztelődés megteremtésével 
szerezzen érvényt igazságnak és 
Törvénynek. Az emberek ezért ha
lálra ítélték és keresztet ácsoltak 
neki -  Isten viszont engedte, hogy 
végrehajtsák ítéletüket. Vállalta 
mégis, m ert tudta, hogy az igazság 
mérlegének egyensúlyát nemcsak a 
vétkes bűnhődése állíthatja helyre, 
hanem  az igazság és a Törvény a 
sértett és a vétkes fél békekötése
ko r aratja  igaz diadalát. Életét ad
ta, hogy Isten és em ber között ez 
a békekötés m egtörténhessen. Fel
áldozott élete értelm ét csak akkor 
találja meg, am ikor látja, hogy ke
resztje a la tt em berek engeszte
lődnek ki először Istennel, m ajd 
addigi ellenségüknek vagy h ara
gosuknak nyújtva békejobbju
kat, helyre állítják a testvéri vi
szonyt, betöltve ezzel az ősi T ör
vényt: „Szeresd a te U rad a t Istene
det teljes szívedből, teljes lelked- 
ből, teljes elm édből és minden 
erődből, és szeresd felebarátodat, 
m int m agadat” . Ez a  Törvény és 
m inden igazság betöltése.

Véghelyi Antal

IMÁDKOZZUNK!

Urunk, Istenünk! Végy körül minket 
oltalmaddal, hiszen látod erőtlenségün
ket. Légy velünk, hogy testvérünket ne 
érje baj, lelkünk pedig megtisztuljon a 
gonosz indulatoktól, az (Jt Jézus.Krisz
tus által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

HALÁLOZÁS
Szalay Sándomé sz. Ihász Ilona, Sza- 

lay Sándor volt farádi evangélikus lel
kész özvegye 78. évében elhunyt. 38 
évig élt és szolgált a farádi, 18 évig a 
soproni gyülekezetben mint presbiter. 
A rokonság és a gyülekezetek nagy 
részvéte mellett temették el a farádi 
temetőben február 8-án. A gyászisten
tiszteleten a templomban Jn 13,1 verse 
alapján -  „szerette övéit e világban, 
szerette őket mindvégig” -  Szűcs Kál
mán farádi lelkész hirdette az igét Isten 
szeretetéről. A temetőben Szimon Já
nos soproni ig. lelkész búcsúzott imád
sággal és pásztori szívvel az elhunyttól.

Esetmegbeszélő csoportunkba szere
tettel váijuk a klinikumban (kórház, 
börtön, szociális otthon stb.) dolgozó 
lelkigondozókat minden páros hét 
keddjén 5-től 7-ig az OPNI 2. emeleti 
oktatótermébe (Budapest II., Hűvös
völgyi út 116.). Érdeklődni lehet Deb- 
recenyi Károly Istvánnál hétfőnként a 
1-760-922/188 telefonszámon.

FELHÍVÁS
A Magyarországi Református 

Egyház Bethesda Gyermekkórháza 
és a Batthyány-Strattmann László 
Egészségügyi Szakközépiskola és 
Gimnázium oktatási megállapo
dást kötött, melynek értelmében 
egyházi tagozatot indít már másod
ízben

gyermekszakápolói szakon.
A képzés érettségi után két év, 

nappali tagozaton. A szakmai gya
korlat helye a Bethesda Gyermek- 
kórház.

A csoportba jelentkezők külön 
beszélgetésen vesznek részt.

Az egyházi tagozat hallgatóinak 
az etika és psychológia tantárgya- • 
kát egyházi előadók tanítják.

A csoport ökumenikus mind a 
résztvevők, mind az oktatók tekin
tetében.

Az egyházi külkapcsolatok révén 
külföldi tanulmányutakra is lehe
tőség lesz.

Érdeklődni lehet:
Haynal Imre Egészségtudomá

nyi Egyetem Egészségügyi Főisko
lai Kar, Tanulmányi Osztály.

1046 Budapest, Érkel Gy. u. 26. 
(Dr. Kerekes Jánosné) Telefon: 
169-3950, 169-2404.

Magyarországi Református Egy
ház Bethesda Gyermekkórháza.

1146 Budapest, Bethesda u. 3. 
(Markóczy Sándomé) Telefon: 
122-3020/31.

Koczor Miklós

Készülünk
a Nők Világimanapjára

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1994. február 27.
I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 

de. 10. német; de. 11. (úrv.) Szebik Imre-Ba- 
licza Iván; du. 6. XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 
9. Madocsai Miklós. Pesthidegkút, II. Bátho
ry u. 8. de. fél 11. Csizmazia Sándor. Csillag
hegy, Hl. Mátyás kir. út 31. de. 10. Donáth 
László. Óbuda, III. Dévai Bíró M. tér de. 10. 
Bálint László. Újpest, IV. Leibstück Mária u. 
36-38. de. 10. Blázy Lajos. V. Deák tér 4. de.
9. (úrv.) Gerőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) Pintér 
Károly; du. 6. Gerőfi Gyuláné. VII. Városli
geti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; 
du. 6 (ifjúsági) Nagy Zoltán. VIII. Üllfii út 
24. de. fél 11. Kertész Géza. VIII. Karácsony 
S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza. VIII. Rá
kóczi út 57/b. de. 9. szlovák Cselovszky Fe
renc. V m . Vajda Péter u. 33. de. fél 10. Józsa 
Márton1. IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. 
Rédey Pál. Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 
11. Józsa Márton. X. Kerepesi út 69. de. 8. 
dr. Szabó Lajos. Kelenföld, XI. Bocskai út
10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; de. 11. 
(úrv.) Missura Tibor; du. 6. Csepregi And
rás. XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Missura 
Tibor. Budahegyvidék, XII. Tartsay V. u. 11. 
de. 9. (úrv.) Széchey Béla; de. 11. (úrv.) Fe- 
renczy- Erzsébet; du. fél 7. Széchey Béla. 
XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György. XIII. Frangepán u. 43. de. 8. ifj. 
Kendeh György. XIV. Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) dr. Szabó Lajos. XIV. Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. dr. Szabó Lajos. Pestújhely, XV. 
Templom tér de. 10. Bízik László. Újpalota,
XV. Hártyán köz du. 5. ökumenikus. Rákos
palota, Kis templom, XV. Juhos u. 28. de. 10. 
Bolla Árpád. Rákosszentmihály, XVI. Hősök 
tere de. 10. dr. Kamer Ágoston. Cinkota,
XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. Szalay Ta
más. Mátyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 9. 
Szalay Tamás. Rákoshegy, XVII. Tessedik S. 
tér de. 9. Kustra Csaba. Rákoscsaba, XVII. 
Péceli út 146. de. 9. Marschalkó Gyula. Rá
koskeresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 11. 
Kustra Csaba. Rákosliget, XVII. Gőzön Gy. 
u. de. 11. Marschalkó Gyula. Pestszentlő- 
rinc, XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. Havasi 
Kálmán. Pestszentimre, XVIII. Rákóczi út 
83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Hava
si Kálmán. Kispest, XIX. Templom tér 1. de. 
10. Széli Bulcsú. XIX. Kispest, Hungária út 
37. de. 8. Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX. 
Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel. 
Csepel, XXI. Deák tér de. fél 11. Mezősi 
György. Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. 
Rőzse István. Budaörs, Ref. Imaház de. 9. 
Rőzse István.

BÖJT MÁSODIK VASÁRNAP
JÁN az oltárterító színe: lila. A délelőtti 
istentisztelet oltár előtti igéje: ApCsel 
20,17-24; az igehirdetés alapigéje: Mt 
12,15b-21.

JÓ  REGGELT ADJ ISTENEM! 
címmel evangélikus ifjúsági műsort köz
vetít a TV1 február 26-án, szombaton 
reggel 8,15-kor. Közreműködik: Szir
mai Zoltán lelkész, Aradi György, Ara
di András, Lénárt Viktor Smidéliusz 
Gábor és a fasori gimnázium tanulói.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 17,30-17,45. 49 m-es rövidhul
lám, 5885 kHz. Február 26. szombat: 
Milyen szeretnék lenni? -  rádióshittan. 
Február 27. vasárnap; Lupták György 
áhítata. Levelezési cím: Evangélikus 
Rádiómisszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

A tapolcai Evangélikus-református gyüle
kezet közös templomába egyházfit keres. Je
lentkezést a keszthelyi Lelkészi Hivatalba 
kérünk.

ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZŐK FIGYELEM!

A Biblia Szövetség pályázatot hirdet péceli 
székházának és bibliaiskolájának építésére, 
valamint az ezzel összefüggő bontási mun
kákra. A pályázat kiírási dokumentációját 
5000,- F t készpénz befizetése mellett Pécel, 
Isaszegi út 20. sz. alatt lehet átvenni 1994. 
március 1-március 5-ig. A munka kezdésé
nek időpontja: 1994. II. n. év. Konzultáció 
biztosítva: 1994. március 16-án, és 18-án 10 
órakor. A munka befejezésének időpontja: 
ütemek és szerződés szerint. A pályázat be
nyújtásának határideje: 1994. április 6. 16 
óra. A pályázaton való részvétel feltétele a 
kiírási dokumentáció megvásárlása (amely
nek árát nem térítjük vissza) és kidolgozás 
utáni benyújtása.

180/32 éves elfoglalt, protestáns diplomás 
férfi vagyok. Keresem házasság céljából an
nak a korban hozzám illő leánynak az isme
retségét, aki családcentrikus és korrekt. 
„Ész, érzelem, akarat harmóniája”.

Tanárnő (165 cm, 40 év) megismerkedne 
olyan úrral, aki társa lenne. „Szeretet” jel
igére kérjük a válaszokat a Szerkesztőségbe.
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EGY KÜLÖNÖS APA KÉT TÉKOZLÓ FIA

3. A leghosszabb út
Lk 15,17-20a

Bármi tékozlást elég elkezdeni, a többi már 
megy magától. A nemzet- vagy osztályboldogító 
ideológiák is melldöngető kollektív önérzettel ala
poznák a „szép, új világot” vélt és valóságos ellen
ségeik alvadt vérére, s igen rosszalják, hogy számí
tásaik hosszabbacska távon valahogy nem jönnek 
be, sőt... Istennek nagy hangon, vagy „diszkréten” 
kiadni az útját olyan, mintha a jobb hajózás érde
kében megválnának a vitorlás nehezékétől. A fenti 
textusban szereplő tékozló fiú -  akad majd egy 
másik is! -  nem csupán csőd vizsgálatot tart. Eddig 
„a tettek embere” volt, (legalábbis ezt gondolhat
ta), a zajos társaság bőkezű kedvence, „menő fej”, 
immár azonban éhenkórász kondásként próbál 
számot adni a bekövetkezett semmiről. Passzív? 
Amióta otthonról kilőtte magát a belső űrbe, ez az 
első jó cselekedete.

M agába szá llás

| Valahol önmaga mélyén meg kell vallania -  
valami felsőbb hatalomnak -  az igazat. Böjtöl,

| belső kényszerből is, „a semmi ágán”. Kifogásta
lan AoVúTmények között is állhatunk belül pokoli 
rosszul. Talán tele a padlásunk sikerekkel, csak 
épp az életünk sikerületlen, mintha vészjóslóan 
kongana, mert kívül akartuk pótolni, ami belül 
hiányzik. Egy túlzottan vallásosnak aligha nevez
hető költő, József Attila valami hasonló életérzést 
így fogalmaz meg:

Isten-járás van, csöndesek legyünk. Valaki bús 
dalokat dalol,

tudom, kicsoda: ő az, énekel, csak énekelget 
bennünk valahol.

Ady szavaival „minden gondolatnak alján” egy
szer (de nem túl későn) meg kell vallanunk: ha 
szinte hőstettnek véltük is, hogy elértük a „szökési 
sebességet” Istenbe gyökerezettségünktől (még ha 
némi „diplomáciai kapcsolatot” tartunk is vele), 
ezek a gyökerek részint belőlünk szakadtak ki, 
részint pedig mintegy húzzuk őket magunk után a 
porban. Hát igen: „Van út, amely az ember előtt 
egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet.” 
(Péld 16,25.) Akár drámai, akár egyszerűen csak 
kusza az esetenkénti háttér, valami isteni vonzás 
akcióba léphet.

L eágazás az élet felé

„Befelé leghosszabb az út”, mondta a korán 
elhunyt ENSZ-főtitkár, Hammarskjöld, aki egy
házunknak is tevékenyen szolgáló tagja volt. Lé
tünk Gazdájának megválthatjuk: Uram, kiborult 
az életem, most látom csak, mi minden volt az 
alján, mennyi önzés, önámítás, hitetlenség, gyáva
ság, és mennyi „lakkozás”. világi vagy kegyes, 
szinte egyre megy. Azt hittem, semmibe vehetem 
az örök rendet, s most itt görbedek bele abba, amit 
helyette kreáltam magamnak! Vagyok, de nem 
ott, ahol kellene lennem: elveszett vagyok, akár az 
elkallódott pénz, kulcs, gyógyszer -  „van”, de nincs, 
mint egy futballkapus, aki a pálya közepén ténfe- 
reg. Kificamodtam a funkciómból, nem vagyok egy 
ritmusban Urammal s általa meghatározott külde
tésemmel, egész más az, ami betölt, eldugult az 
életvezetékem, kifogásaim mellébeszélések.

Döntés születik az ilyen Isten-munkálta üdvös 
kétségbeesés (Luther: „evangelica desperado”) 
nyomán, ha felismertük, mennyire kár volt az Q  
egyetlen szent félelmét fölcserélni száz szentségte- 
len szorongásra, s mennyire nem papírmasé-bűnö- 
sök vagyunk, akiknek elég egy papírmasé-megvál- 
tó. El kell tökélnem magamat: nem akarok „éhen- 
halni”, kivágódva az Elet Atyjának erőteréből. 
Igenis hazaindulok, és hazáig meg sem állok, akár
milyen rosszul festek is „lerobbantan”, tönkreron- 
gyolódva.

Bármilyen formában éltem rendeltetésszerütlen 
tékozló életet, kirakatban, vagy „fű alatt”, most 
aztán a legszemélyesebb rendszerváltás követke
zik: a Hatalmas Szeretet visszavonz!

i Dr. Bodrog Miklós

Megjegyzések 
az evangélikusok számáról 

Magyarországon

LELKÉSZ LESZEK

Hivatása: Az öröm vonzó hírnöke
A lényeg

Nemcsak a lelkészavatás ünnepi 
eseménye előtt állóknak döntő a 
kérdés: hogyan lehetek az evangé
lium vonzó hírnöke. Aki a lelkészi 
vagy h ittan tanári tanulm ányok el
kezdésén gondolkodik, annak is el 
kell töprengenie ezen a kérdésen. 
A kárhonnan vesszük szemügyre a 
szolgálat különböző területeit, a 
döntő  mindig az igehirdetés lesz. 
Ezért nekünk is, akik aktív lelkészi 
szolgálatot végzünk, meg kell kér
deznünk, valóban ezt tekintjük-e a 
legnagyobb feladatunknak.

A lelkészi hivatás igazi lényege 
nem más, m int napról napra ab
ban élni, hogy Isten engem meg
szólított, s ez arra  kötelez és arra 
jogosít fel, hogy személytől szemé
lyig ható  igehirdetést végezzek éle
temben. Az egyetemes papság elve 
nem jelenti azt, hogy minden gyü
lekezeti tagnak feladata lenne a 
nyilvános igehirdetés. Az elhívás és 
küldetés átélésén túl szükség van az 
egyház hivatalos megbízására és 
felhatalmazására. így válik érvé
nyessé az a m ondat, amelyet a lelké
szi esküben elm ondunk: „az Ú r Jé
zus Krisztus evangéliumát a teljes 
Szentírás szerint, egyházunk hitval
lása értelmében, tisztán és igazán 
hirdetem.” Ennél a pontnál köny- 
nyen m egtorpanhatunk. Hogyan 
lehet erre valaki képes? K i adhat 
erről igazolást? M i a  biztosítéka 
annak, hogy valóban ez történik 
egy hivatás gyakorlása közben?

Az evangélista szolgálata 
Nehéz dolog m a prédikálni. Jo

gosak a  félelmeink es aggodalm a
ink. N em  szabad azonban elfelejte
nünk, hogy mindezek talán ugyan
így léteztek m ár az első igehirdeté
sek környezetében is. A legfonto
sabb azonban akkor is és ma is a 
testim onium  Spiritus Sancti. A 
Szentlélek bizonyságtétele árad  és 
szólal meg minden idők megküz- 
dött, k itusakodott és a gyülekeze
tei megszólító igehirdetésében. Eb
be a  folyam atba beleállni szép és 
nemes indulás, benne megmaradni 
állandó küzdelem. Nagy kudarc az 
önelégült igehirdető. De semmivel 
sem kisebb a bátortalan  és az 
örökké bizonytalan. A cél az a fur
csa megfogalmazású, mégis alap
vetően igaz és találó m eghatáro
zás: legyen az igehirdető „az öröm  
vonzó hírnöke” .

Amikor Pál apostol nehéz szolgá
lati területre szóló küldetést fogal
maz meg, evangélista szolgálatra in
dítja munkatársait. Tartalmazhat ez 
kemény, sőt ítélő szót is, de sohasem 
áll a hirdető teljes szabadságában, 
hanem Jézus Krisztus hatalma alatt. 
A lelkészi hivatás lényege Pálnál így 
is megtalálható: „Hirdesd az igét, 
állj elő vele, akár alkalmas, akár 
alkalmatlan az idő, feddj, ints, bíz
tass teljes türelemmel és tanítással.” 
(2Tim 4,2) Kell az egészséges hatá
rozottság -  alapos emberismerettel. 
Szükséges a tekintély -  megerősítve 
hitelességgel. Fontos a bíztatás, de 
sohasem csaphat á t ígérgetésbe.

Az igehirdetés nem egy elsajátí
to tt „szakm a” folyamatos gyakor
lása, hanem egy sokrétű hivatás 
szavainkban való visszatükröző
dése. Sohasem tiszta elmélet. Nem 
teológia önm agában, hanem a 
megélt és m egküzdött élet Krisztus 
uralm a a la tt történő megvizsgálá
sa. A betanult prédikációs szöveg 
ritkán kel életre, a spontán születő 
prédikáció pedig szenved a készü- 
letlenség terhétől. A Szentlélek 
m unkájának kitett küzdelem, ta
nulás és igényesség hozhat létre 
csak élő igehirdetést.

Igeközei -  emberközel
M i okozza a mai igehirdetések 

szürkülését? Sok esetben hiányzik 
az elemi lelkesedés. Képviselni 
csak akkor tudom  az igét, ha átjár
ta az életemet és dolgozik bennem 
is. Személyes rácsodálkozás nélkül 
nem ragyog a szószéken elm ondott 
prédikáció. Pedig a ragyogást meg 
lehet őrizni nehéz körülmények el
lenére is, öreg napokra is, mert 
független a körülményektől és az 
életkortól. Ameddig hirdethetem, 
amíg m eghallgatnak, amíg érzem a 
küldetésem, addig mindig áradhat 
az erő és a fény a prédikáció körül. 
A fénytelen, lelkesedés nélküü be
széd nagyon könnyen válhat „lélek 
nélkülivé” , sőt lélekölő ürességgé. 
Nem lehet eleget imádkozni, ele
gendő védelmet kérni ez ellen az 
igazán életveszélyes ellenség ellen.

Idős szolgatársat hallgattam  egy 
Pest melletti faluban. M agam  is, a 
tem plom padban mellettem ülő 
serdülő fiaim is átérezték az igehir
detést átjáró fényt és erőt. Az ak
tualitást. A frissességet. Megszólí
to tt és m ozgósított a prédikáció. 
M ert az igazi lelkesedés pillanatok

alatt szüli a lelkesedést az igehall
gatóban is. Ha a prédikáció nem 
üres beszéd, hanem esemény, ak
kor megmozdul az igehallgató.

Miért szürke sok mai igehirdetés? 
Nem töltekezünk eleget igével és em
berismerettel. Csökkenő bibliaolva
sással és fogyó látogatással nem ele
venedik meg evangélikus igehirdeté
sünk. Ne a statisztika szempontjából 
gondoljunk most látogatásra, ha
nem kizárólag „belsőleg”. A kérdés 
így is feltehető: mennyire várunk 
valóban erőt és vigasztalást a.vasár- 
napi prédikációtól? Csak az kap, 
aki kert, és elfogadni is hajlandó.

Emberközelben újul meg az ige
hirdetés. A kivonulás, az elszigete
lődés rontja a bizonyságtételt. 
Evangélikus múltunk nagy igehir
detői emberközelben szolgáltak és 
mozogtak. Aki ma a lelkészi szol
gálatot választja élethivatásnak, 
ezt is meg kell kérdeznie önmagá
tól, am ikor az alkalmasságát ku
tatja: szeretem-e az embereket 
annyira, hogy alkalmas és alkal
m atlan időben egyaránt társa le
szek a rám bízottaknak? Az író
gépnél vagy a számítógép m onito
rán csak a forma születik meg 
szebben, precízebben. A tartalom 
hétfőtől szombatig érlelődik sor
sok és lelkek kontextusában.

Egyik régi püspökünk a Dunán
túlon kora reggeli sétái alatt a hét 
hat napján mindig új igehirdetési 
vázlatot fogalmazott meg magá
nak. Vasárnap pedig a szószéken az 
új, a „hetedik” szólalt meg. Nyil
vánvaló, hogy a heti élmények, üt
közések, vívódások és találkozások 
mindig újabb „döntő kérdést” éb
resztettek. A mai kor nyugtalansá
gában él-e bennünk ez az újrafogal
mazó képesség és hajlam? Az evan
gélium közepe nem változik, de 
hallgatóink élete és helyzete napról 
napra alakul. A vasárnapi prédi
káció felelet egy eltelt hétre, és in
dítás, erőforrás a kezdődő újra.

Ezekkel a gondolatokkal a lel
készi hivatás legfontosabb, köz
ponti munkaterületére szerettem 
volna rávilágítani azzal a céllal, 
hogy aki erre a pályára érez elhí
vást, bátran  könyörögjön a gyüle
kezeti énekeskönyv imádságával: 
„add, hogy az öröm vonzó hírnö
kei legyenek a világban, és a Ben
ned gyökerező lélek derűjét sugá
rozzak ránk” . (Ekv. 733. old.) 
(Folytatjuk) Dr. Szabó Lajos

Az Evangélikus Élet egy nemrégi szám ában A ndor- 
ka R udo lf reagált a M agyar H írlap egy február elejei 
cikkére. Ez u tóbbiban egy vallásszociológiai felmérés 
ismertetése kapcsán jelent meg az az állítás, hogy „az 
evangélikusok aránya lassan fogyatkozik” . Szocioló
gus tudósként értékeli Aridorka R udo lf az ilyen fel
mérések m egbizhatóságát, pontosságát, kitérve más, 
pontosabbnak látszó mintavételi eredményekre is.

Bármelyik felmérést vesszük is, az eredmény sok
ban nem különbözik. Elég következetesen 3,8 és 4,2% 
közötti arányszám ot találunk a magyarországi evan- 
gélikusságra. Az letagadhatatlan, hogy a m ásodik 
világháború előtti, illetve a negyvenes évek végi ará
nyokhoz képest ez lényeges csökkenés. A ndorka R u
do lf fel is sorolja ennek néhány okát. A kérdés szá
m om ra az, folytatódik-e m ost is a csökkenés, vagy 
sem.

Gyülekezeti lelkészeinknek az is a feladatai közé 
tartozik, hogy m inden évben a gyülekezet előtt beszá
m oljanak az egyházközség népmozgalmi adatairól. 
Ezeknek az adatoknak  az esperesi hivatalokon ke
resztül az illetékes püspöki hivatalba is meg kell érkez
n iük. Bár a lelkészek egy része felesleges tehernek érzi 
ezt az adatszolgáltatást, s nem is mindenki készíti el, 
vagy küldi be -  rendetlenségből vagy egyéb m egfonto
lásból - ,  ezekből az adatokból sokkal m egbízhatób
ban lehetne következtetéseket levonni, m int a szocio
lógiai felmérésekből. Nyilván az egyházak is hibásak 
abban, hogy sokáig híveik elé sem tárták  tisztán ada
taikat. Az utóbbi néhány évben azonban a kerületi 
jelentések szerves részét képezik a népnaozgalmi és 
gazdasági adatok  és azok értékelése. Úgy látszik 
azonban, hogy még mindig nem tudatosodnak eléggé 
ezek egyházi közvéleményünkben sem. Ezért érdemes 
ezekről m ost itt írni.

Az 1993. évről szóló beszám olók éppen m ost ké
szülnek, azok összesítése még nem történhetett meg, 
de a korábbi évek adatai rendelkezésre állnak. Ezek
ből ism értetek néhány, a tém ához kapcsolódó számot, 
anélkül, hogy a m ögöttük  rejlő okok elemzésébe bele
mennék.

A  lélekszámra vonatkozóan m inden gyülekezetnek 
két szám ot kell jelentenie. Az egyik az egyházközség
ben nyilvántartott evangélikusok szám a, a  m ásodik 
pedig a választói névjegyzékben szereplők száma. Az 
elsőbe tartoznak  m indazok, a gyülekezet területén élő 
evangélikusok, a megkeresztelt gyermekektől kezdve, 
akikről a lelkésznek bárm ily m ódon tudom ása van, 
akkor is, ha a gyülekezettel alig van kapcsolatuk. 
A m ásodik kategóriába csak azok a  felnőtt evangéli
kusok kerülnek, akik  az egyházközség fenntartásához 
is hozzájárulnak anyagi lehetőségüknek megfelelően, 
s így jogosultak  az egyházközségi választásokon részt 
venni. Azzal a bizonytalansággal, hogy a felmérésből 
-  az előbb em lített okok m iatt -  k im arad t két-három  
gyülekezet, összeadva az 1992. évi beszám olókban a 
gyülekezetek által jelentett létszám okat, az egész M a
gyarországi Evangélikus Egyházban 275 ezer nyilván
tartott lélek volt. Ezeknek m integy a fele, 142 ézer 
szerepelt a választói névjegyzékben. Ennek alapján 
tehát, M agyarország kereken tíz milliós lakosságához 
viszonyítva, valamivel kevesebb m int három százalék 
az, akiket ebben az értelem ben evangélikusoknak te
kinthetünk.

H a a szociológiai felmérések szerint mégis négy 
százalék vallja m agát evangélikusnak, akkor van egy 
olyan -  feltehetően nagyvárosokban lappangó, az u r
banizációs m ozgások során  az evangélikus egyház 
szám ára eltűnt -  egy százalék, mintegy százezer em
ber, akikről lelkészeink még hírből sem tudnak. Ezt 
tám asztják alá a temetések adatai. Az utóbbi mintegy 
tíz évre visszamenően megnézve a szám okat, az o r
szágban összesen elhalálozottak m integy 4-4 ,1% -át 
tem etik el evangélikus szertartással. Az arány ingado
zik ugyan, de lényeges csökkenési tendencia nem lát
szik.

M egnyugodhatunk-e tehát, hogy nincs fogyás? 
Semmiképpen sem! Azt nem is itt lehet észrevenni, 
hanem  akkor, ha a temetési ada to k a t a keresztelési és 
konfirmációs adatokkal vetjük össze. Lehet, hogy a 
felnőtt lakosságban m egtalálható a közel négy száza
léknyi evangélikus, de mi lesz a következő generáció
val? Az evangélikus lelkészek által végzett keresztelé
sek szám át az összes születés szám ához viszonyítva, 
a nyolcvanas években M agyarországon megszületett 
gyermekeknek csak 2,4% -át keresztelték egyházunk
ban. M íg átlagosan évente 5900 hívünket tem ettük el, 
ezzel szemben a keresztelések átlagos éves szám a csak 
3100 volt. A nyolcvanas évek végén és a kilencvenes 
évek elején jelentősen m egnőtt ugyan a keresztelések 
száma, az 1990. évben 4700-ra ugro tt fel, elsősorban 
olyan fiatalok és felnőttek keresztelése m iatt, akiket 
gyerm ekkorukban szüleik nem vittek el keresztelésre, 
de azóta ez a szám folyam atosan csökken. így m ost 
is évente jóval több  m int ezerrel csökken a m agyaror
szági evangélikusság száma. Vagyis, am ire ez a  gene
ráció felnő, hacsak lényeges fordulat nem  történik, a 
teljes lakosságban a 3%-ot sem fogja elérni az arány
száma, még akkor sem, ha m inden megkereszteltet 
oda számítunk.

M ég rosszabb képet kapunk, ha nem csak a keresz
telést nézzük, hanem  a konfirm ációt is, hiszen a meg
keresztelt gyermekeknek alig kétharm ada ju t el a kon
firmációig. A nyolcvanas években az évi 3100 kereszte
léssel szemben átlagosan csak 2200 konfirmáció volt. 
Ez is felnövekedett ugyan 1990-ben 3000-re, de azóta 
a konfirm andusok szám a is csökken. A  konfirm áció

Az ez évi országos papné csendesnap
1994. március 19-én szombat délelőtt 10 órai kezdettel 
kerül megrendezésre a Budapest Deák téri Gimnázium 
(Budapest V., Sütő u. 1.) II. emeleti dísztermében. Az 
aktív, a nyugdíjas és özvegy papnék jelentkezését szere
tettel várja az Északi Püspöki Hivatal (1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 24., tel.: 176-2448,176-2335) 
március 4-ig.

Program
10,00 Köszöntés: Schulek Mátyás igazgató
10.15 Áhítat: Békesség Istennel (Kovácsné Tóth Már- 

ta)
10.45 Bemutatkozás
11.15 Előadás: Békesség önmagámmal (Némethné 

Tóth ndikó)
11.45 Előadás: Békesség az emberekkel (Bencéné Sza

bó Márta)
12.15 A két előadás megbeszélése
13.15 Ebédszünet
14.30 Előadás: Az egyház jövőképe (Békesség az egy

házzal) (Szebik Imre)
15.30 Záróistentisztelet a templomban úrvacsorával: 

Békesség Istentől (Szabóné Piri Zsuzsanna)
Valamennyi kedves papné-testvérünknek áldott szép 

napot kívánunk.

nemcsak arra  nem garancia, hogy az illető beépül a 
gyülekezetbe, de arra  sem, hogy életét döntően meg
határozza evangélikus keresztyénsépe. Például az 
utolsó évek átlagában a M agyarországon m egkötött 
házasságoknak már csak kevesebb mint 2 % -át áldja 
meg evangélikus lelkész.

Tudom , hogy a fenti szám okkal nem  lehet kifejezni, 
mennyire él valakiben a hit. Erre a szociológiai felmé
rés sem képes. Egyetértve A ndorka R udolfnak azok
kal a záró gondolataival, melyek m indannyiunk fele
lősségévé teszik, hogy tegyünk az evangélikusság 
m egtartásáért és az „evangélikus hátterűek” vissza
nyerését, abban a reményben adtam  közre ezeket a 
szám okat, hogy azok nemcsak elgondolkoztatnak, 
hanem  tettekre is ösztönözhetnek.

Sólyom Jenő

A modernizmus 
és posztmodernizmus igája

Sokféle érzést és gondolatot hívott életre és indított 
útjára az a konferencia, amely a korábbi híradások
nak megfelelően 1994. február 1-4 között került Jeru
zsálemben megrendezésre a következő címmel: Vallá
sos vezetés az elvilágiasodott társadalomban.

A konferenciát két teológiai és társadalmi kérdé
sekkel foglalkozó intézmény rendezte keresztyén és 
zsidó egyházi, vallási vezetők számára, nem titkolva 
azt a szándékát sem, hogy ezzel elősegítse az Izrael és 
Vatikán állam diplomáciai kapcsolatának létrejöttét 
és további kibontakozását. Természetesen a fő cél az 
volt, ami a címben is kifejezést nyert, nevezetesen, 
hogy a vallási és egyházi vezetők szembesüljenek az 
elvilágiasodás, tehát a vallások és egyházak térveszté
sének kérdésével s kiutat keressenek ennek fájdalmas 
és halálos következményeiből. „M iért közösen, és mi
ért Jeruzsálemben?” -  kérdezték, kérdezik, kérdezhe
tik a fundam entalista körök Jeruzsálemben, világszer
te s nyilván hazánkban is.

A válasz számomra kézenfekvő és abban áll, hogy 
az az erkölcsi alapvetés, elvárás és hozzáfüződő ígéret, 
amelyet a szekularizáció embere és társadalma külső 
kényszernek érzett és elutasított a keresztyénségnek és 
zsidóságnak közös kincse. Ezt zsidó-keresztyén érték
rendnek ismeri a kultúrtörténet és bibliai erkölcsnek 
a hívő ember. Ennek az értékrendnek közös gyökere 
van a „Törvényben” és „Evangéliumban” önmagát 
kijelentő „hűséges” és „kegyelmes” Istenben.

Az úgynevezett m odem  világ felnőttséget és öntör- 
vényűséget követelő embere és társadalm a bár a Tíz- 
parancsolat és a Hegyibeszéd törvényeit nem vetette 
el, de ezt megfosztotta isteni motivációjától, tekinté
lyétől és garanciáitól. Gyakorlatilag ez azt jelentette, 
hogy az emberi együttélés vallási elkötelezettséggel 
megélt és megkövetelt norm ái: hűség, őszinteség, ál
dozatkészség, szelídség, szolidaritás, türelem stb. ki- 
szprultak a közösségi élet intézményrendszeréből, 
kezdve a házassággal, barátsággal, testvériséggel, 

(Folytatás a 3. oldalon)
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F I A T A L O K N A KA fi JÍ*lS GYERMEKEKNEK

Szeretek ajándékot kapni.
Nem azért, mert szükségem van rá.
Nem azért, mert nem tudnék élni nélküle, 
hanem azért, mert nélkülük nem tudnék élni, 
akik az ajándékot adják.
Szükségem van arra, hogy gondoljanak rám, 
hogy szeressenek.

Nélküled nem tudnék élni, Uram.
Ajándékaid arról szólnak, hogy gondolsz rám, 
szeretsz engem.
Taníts ajándékaidon keresztül arra, 
hogy én is gondoljak másokra, 
szeressek másokat.
Hogy könnyebb legyen velem az életük, 
hogy ajándékot adhassak nekik.

K ISISK O LÁSO K  BIBLIÁJA FERI BÁCSI JÁTÉÍLA

A farizeus és a vámszedő

Két ember megy föl a templomba. Az egyik farizeus, a 
másik vámszedő. A farizeus előre megy, és így beszél:

„Istenéin, hálát 
adok neked, hogy 
nem vagyok olyan 
gonosz, mint a töb
bi ember. Mindent 
megteszek érted. 
Nem úgy, mint pél
dául ez a hátul álló 

vámszedő.”
A vámszedő pedig 
csak ennyit mond:

„Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek.” Jézus azt 
mondja: „A vámszedő imádsága ér el Istenhez.” Mit 
gondoltok, miért?

Képforgató
Gondoltunk egy bib

liai történetre, melynek 
egy-egy jellemző képét 
nyolc egyforma darabra 
vágtuk szét. A négy 
képből így 32 darabot 
kaptunk. Hétről-hétre 
közzéteszünk ' nyolc 
részletet, képenként 
kettőt-kettőt, persze 
alaposan összekeverve.

A feladat: minél ke
vesebb darabkából fel
ismerni, hogy mit ábrá
zolnak a képek, és me
lyik történethez kapcso
lódnak. Segítségként azt eláruljuk, hogy mind a négy törté
net valamelyik evangéliumban olvasható. Ha csak egyre is 
rájöttél, már akkor is érdemes elküldeni a megfejtést, mert 
a pontokba az is beleszámít, hogy milyen gyorsan jössz rá 
az egyes történetekre. így az újság megjelenését követő ked
dig postára adott válaszok több pontot érnek, mint amik ez 
után kerülnek beküldésre.

A „Gondoltam egy bibliai történetre” című játék a harma
dik fordulóval a végéhez ért, de azt hiszem ezt Ti magatok 
is észrevettétek. A megfejtők nevét és pontszámát eddig 
hiába kerestétek az újság hasábjain. íme, most itt vannak: 

12 pontot ért el: ülés Adél (Egyházasdengeleg)
11 pontos lett: Kollár Gábor és Tamás (Duna egy háza)
10 pontos: Bánki Renáta (Inota)
6 pontos: Tóth Kálmán és Katalin (Budapest) 
Mindannyiótoknak gratulálunk! Volt a megfejtők között 

olyan, aki azt irta, tetszik neki ez a játék. Ennek bevallom 
nagyon örültem, és ezen felbátorodva azt terveztem, hogy 
néhány hónap múlva újra „gondolok egy bibliai történetre”, 
amit majd természetesen ismét kitalálhattok. Kérlek Benne
teket, hogy a beküldési határidőt pontosan tartsátok be, 
tehát minden játék megfejtését a lap megjelenése utáni keddig 
adjátok postára! Ez azért fontos, mert igaz, hogy legtöbben 
csak vasárnap juttok az újsághoz, de akik postai úton előfi
zetik, azok már van, hogy szerdán megkapják.
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Melyik
úton

induljak?
Böske szeretné 

megtalálni a busz
megállót, de falusi 
lány lévén nem is
meri az utat. Kér
lek, segíts neki, 
hogy még a busz ér
kezése előtt odata
láljon!

A gyerekrovat készítői stábjának címe: Koczor Tamás, 2373 Dabas-Gyón, Luther u. 14. 
A játékot a kővetkező cámíre küldjétek: Cselovszky Ferenc, 7064 Gyünk, Petőfi u. 359.

Lángok
Az öngyilkosság „természetes 

szelekció” . Ezt a megállapítást hal
lottam  a m inap, és teljesen meg
hökkentem. Ilyen elv alapján az 
euthanázia is elfogadható, sőt, 
szükségszerű. Hol élünk? H onnan 
vannak ilyen gondolatok? Hol fer
tőződtünk meg ennyire? A romlás 
m ár az alapoknál is jelentkezik?

Az öngyilkosság -  szerintem -  a 
maga nemében „elfogadható”. 
Vannak bizonyos esetek, am ikor a 
környezet is titokban számít rá, és 
a halálhírre rögtön megkérdezi: 
„öngyilkos lett?” M iért ilyenkor 
kérdezzük? Lélekben m ár ham a
rabb megtörténik a borzalom! M i
ért zárkózunk el?

Figyelni kellene egy „Átlagpol
gár” napját, gondolatait, cselekvé
sét. A kötelező tevékenységen kí
vül (mármint a m unkán kívül, 
amit a saját személye m iatt végez) 
hány percet tölt el mások bajával, 
akárcsak meghallgatás szinten, és

mennyit a maga gondjával? Elké
pesztő eredmények jönnének ki! 
Néha gyújtsuk meg figyelmünk 
pici gyertyáját, kérem!

A nem-törődés, elzárkózás az 
élőknek jár. És a halál után reflek
torfénybe kerül az illető. „Sima” 
haláleset, m ár sajnos mindennapos 
közvetlen környezetünkben is, 
nem kap, akkora szerepet, az nem 
SZENZÁCIÓ. Rohanunk, és 
nincs időnk megállni. Nem bú
csúzni kell. Hiszen találkozunk! 
A búcsúzás az élők önzése. Sajnál- 
tatjuk magunkat, mint ahogy az 
állatok is nyalogatják a m aras he
lyét.

Persze, ezt nem lehet m ondani 
egy anyának, aki egyik percről a 
másikra elveszti 18 eves fiát...

A halált sem megindokolni, sem 
megmagyarázni, sem megérteni 
nem lehet. Érezni mindenki fogja 
-  de ez más kérdés. Egyedül csak 
elfogadni lehet a halált, más lehe

tőség úgysincs. És vigasztalásul 
m arad a temetés, a „búcsúzás”... 
De jó  lenne, ha mindenki ismerné 
ezt a m ondatot: „ ...és add vigasz
talásodat a gyászolóknak...” ! Eb
ben benne van, hogy kérjük a vi
gasztalást, de tudjuk, hogy Isten 
nem büntetésül ró tta  ránk szeret
tünk halálát. Valami van mögötte, 
remélem, érzed...

ígéretet kaptunk -  találkozunk. 
És az öngyilkosoknál mi a helyzet? 
Talán a halál módjától függ a vi
szontlátás? Ezt nem lehet elfogad
ni ! Szenvedéseiért megkapta, ami
re vágyott. M egnyugodott. Annak 
ellenere, hogy magától dobta el 
azt, ami isteni eredetű. És nincs 
jogunk ítélni felette. Sem életünk, 
sem más tettei felett. Porszemek 
vagyunk. Hogyan érhetjük el, 
hogy ne ítéljünk, hogy ne kelljen 
ítélnünk? Egyszerű. Csak egy pici 
lángot kellene felszítani...

Sz. E.

NAGYHETI IFJÚSÁGI 
KONFERENCIA

Az Európai M agyar Evangéliumi Ifjúsági 
Konferencia 35. nagyheti találkozójára ezidén 
a bajorországi R H Ö N  hegyvidéken fekvő 
Bischofsheim városka közelében levő konferen
ciai telepen kerül sor (ez Fulda városától keletre 
fekszik) március 27-től április 2-ig. A konferen
cia Jézus követésének különféle megvalósulásá
val foglalkozik különböző alkalmain. Lesznek 
kulturális program ok és tervbe van véve egy 

•kirándulás is.
A nagyheti találkozóra főként 16 és 35 év 

közötti fiatalokat várnak. A  résztvevőket arra 
kérjük, hogy lehetőleg március 26-án, szomba
ton érkezzenek meg es szom baton április 2-án 
ér véget a  konferencia, de húsvét reggeléig az 
épületben lehet m aradni. Felvilágosításokkal 
szolgál és a  jelentkezéseket fogadja: Elisabeth 
Szúnyog, Brühlstrasse 4. D-70563 Stuttgart, 
Németország.

Végső órák...
Az öregedés természetes folyamat. Ám egy idősödő 

ember lélekben nem múlik. Lelekbeli képességei még 
teljesen érintetlenek, És a környezet megnyilvánulása: 
„Jaj, de megöregedtél!” Ekkor kell szembesülnie az
zal, hogy a külseje m ár más. Ő magát mindig másnak 
látta, m int ami a tükörből rátekintett. És most kezd 
azzá válni, amit pesszimista hangulataiban belül ér
zett. Gyengül, öregszik.

De belül még teljesen ép. Emlékezik a csalódottság 
érzésére, a legteljesebb örömére, a nélkülözésre, és 
van, aki a monoton-remegtető búgásra, a bombázók 
hangjaira. Ezek még megvannak, és senki sem,veszi 
el őket. A környezete azt hiszi, m ár elhagyta. És ezt 
hangosan a tudom ására hozza. Ekkor kezd el öreged
ni belül az ember. A külső leromlás magával hozza a 
környezet véleményét, az pedig a belső pusztulást. De 
ezek nincsenek életkorhoz, időhöz kötve.

Emlékszem idős nagymamámra, aki régóta beteg 
volt, az unokáit m ár összekeverte saját gyermekeivel. 
(Hisz mind az övéi vo ltak ...)

1991-ben megszületett negyedik dédunokája, de ő 
ekkor m ár a külvilág szemében messze járt. Valójában 
ránk vigyázott.

Látogatóba elhozták a „Negyediket” -  ahogy ma
gunk közt neveztük. Vasárnap délután volt. M inden

ki otthon, Nagyi m ár napok óta nem jelzett. Nem 
reagált... De én tudom, mert tudni akarom , belül látta 
és érezte, hogy o tt van a legkisebb, akit úgy várt. Aki 
megérkezett. És ő is megérkezett...

Oda ment, ahol otthon volt, férjéhez és három  
halott kisgyermekéhez. Akik nem éltek meg a 10 éves 
kort.

A környezet reagálása: m ár felesleges volt elhozni 
a picit. De páran tu d tu k : nem a környzet véleménye 
a lényeges, Nagyi mindig velünk van. És vár minket. 
Vigyáz ránk onnan belülről-fentről.

Nagyon sokan várnak...
Sz. E.

P A U L  R O T H

Görbe utakon
Atyám, nehéz visszafordulni, ha tíz rossz lépést

tettem.
Nehéz bármit is visszavonni, ha ostoba dolgokat

mondtam.
Nehéz változtatnom a gondolkodásomon,

visszafordulnom,
bocsánatot kémem:
Akkor be kellene vallanom, hogy ez az én akaratom

volt,
az én utam, nem a Te akaratod, a Te utad.
Meg kellene magam aláznom, újra kezdenem.

Atyám, kis gyöngeségekkel kezdődött, 
gyakran csak félénken és tétován.
De aztán jött lépés lépés után.
Kezdetben alig állt ellen a lelkiismeret: „Ez biztosan

nem lehet rossz.”
így hát bukdácsoltam megint és megint,

rászoktattam magam.
És aztán jött a gyávaság, hogy már így is, úgy is

késő.

Atyám, bocsásd meg nekem, tartóztasson fö l szelíd
erőszakod!

Adj bátorságot és alázatot, hogy megforduljak. 
Segítsd első lépteimet, mint egy gyermekét.

Tedd egyenessé görbe útjaimat, hogy többé ne
botladozzam,

el ne bukjam, 
add tudnom, Atyám:
Te vagy itt mellettem; biztos az út.

ms
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Palestrina halála
A 16. század egyik legnagyobb zeneszerzője Giovanni 

Pierluigi da Palestrina 1594 februárjában halt meg 
Rómában. Nevét születési helyéről vette, s azóta a kis 
helység neve és a nagy muzsikus neve egybecsendül.

Élete java részét Rómában töltötte. Előbb a gyer
mekkar vezetését bízták reá (magister, puerorum), de 
később oly nagy megbecsülés övezte,* hogy családos 
ember létére, felvették a six tusi kápolna 32 tagból álló 
kollégiumába, amelyet tulajdonképpen egyházi férfiak, 
papok részére alapítottak.

Az 1563-ban végétért tridenti zsinat egyebek között 
elrendelte, hogy a templomi énekben és orgonajátékban 
kerülni kell mindenféle léha és érzéki dolgot. A katoli
kus egyházi zene hivatalos mintaképévé tették ekkor 
Palestrina stílusát, mert többszólamú műveit nagyfokú 
mértéktartás és nyugodt ívelésű kompozíció jellemezte. 
Szinte a 18. század közepéig Palestrina szelleme irányí
totta a római egyház zenéjét. Középkorba nyúló gyöke
rei összekötötték a gregoriánnal, de külön törvénysze
rűség kötötte a dallamok ívelését, s az egyes szólamok 
belső mozgását is.

Közel száz misét, több mint 300 motettát, kötetekre  
való himnuszt szerzett, de nem idegenkedett a világi 
madrigáloktól sem.

Báthori István, aki erdélyi fejedelemként a lengyel 
trónon is uralkodott, egyik unokaöccsét, Andrást a 
jezsuitáknál neveltette, majd 1584-ben megbízatások
ka l Rómába küldte, ahol a bíborosi méltóságot is el
nyerte. Ő ekkor találkozott és ismerkedett meg Palest- 
rinával és a római zenei élet más kiválóságaival. Palest
rina tisztelete jeléül neki ajánlotta ötszólamú motettáit 
tartalmazó gyűjteményét, amelyben egy kétrészes mo

tetta a „Báthoriak dicsérete" címet viselte. Egy eszten
dő múlva a medgyesi (Erdély) országgyűlés ünnepélyes 
megnyitója alkalmával magyar énekesek szólaltatták 
meg a pápai énekkar zeneszerzőjének művét.

A 16. század a zenetörténetben a reneszánsz zene 
fénykorát és a barokk muzsika kibontakozását jelen
tette. Hatása azonban túlszárnyalt Itálián és a fe leke
zeti határokon. Ez az egyetemes értékű kincs, amit 
Palestrina alkotása jelentett a világnak, valamiképpen 
evangélikus egyházi zenénket is formálta, gazdagította, 
s a kórusművek egyházi és világi énekkaraink műsorán 
ma is szerepelnek. M éltó hát emlékeznünk nekünk is 
Palestrinára.

Beocze Im re

M E G JE L E N T :

Magyar katolikus lexikon 1. kötet
(A-Bor)

Több mint tízéves várakozás és előkészület után  a 
Szent István Társulat gondozásában kézbe vehettük 
a M agyar Katolikus Lexikon első kötetét. Az esztéti
kus, művészien megtervezett kiadvány szinte tisztele
tet parancsol. M intha sejtetni akarná, hogy a b en n e  
foglalt veretes igazságok a legfontosabbak az ember 
szápiára.

A tíz kötetre tervezett lexikon első kötete 58, 948 
oldalon látott napvilágot. Úgy gondolom, a m agyar 
katolikus könyvkiadás történetében egyetlen kiad
vány összeállításán sem dolgozotlilyen rangos szerzői

gárda, m int a m ost megjelenő lexikonon. Egyházi és 
világi tudósok egész sora -  több mint másfélszáz te
kintélyes szakember -  m unkáját dicséri az első kötet. 
A sorozat főszerkesztője Diós István, szerkesztője 
Viczián János, lektora pedig Gál Ferenc.

A kötet viszonylag gazdagon illusztrált. Betűtípusa 
harm onizál a borítóval. A két ív színes tábla művé
szien kivitelezett. A szövegközi ábrák fekete-fehérek. 
A  vonalas ábrázolások lenyomata tiszta, tpvábbi fel- 
használásra alkalmasak, de a fotók helyenként bizony 
sajnálatosan gyengék. Ez nem csupán a felvételre, 
vagy nyomdatechnikai okokra vezethető vissza, de 
szerepet játszik ebben a gyengécske papírminőség is. 
A  papírminőség pedig az elérhető árat magyarázza.

M anapság, am ikor a kutató  megszokta, hogy szak
lexikonokat forgat, nehéz feladat általános lexikon 
vagy enciklopédia szerkesztése. Kiadványunk -  aho
gyan azt a címe is sejteti -  általános áttekintést akar 
adni a katolicizmusról, kiegészítve persze a magyar 
adatokkal. A  szerkesztés nagy kérdése -  s ennek el
döntése mindig szubjektív -  jelen esetben is felvető
d ö tt: adott kereten belül milyen személyeket, témá
kat, kérdéseket és milyen mélységben kell tárgyalni? 
A  szerkesztők mindig az olvasó, a felhasználó fejével 
gondolkodnak. Á llandóan kérdés m arad, hogy egy 
m odern szaklexikon szókészlete (pl. a Liturgikus 
Lexikoné), szerepeljen-e egy általános vallási lexikon
ban? Szükséges-e mégcsak érintőlegesen is világi 
ügyek kérdésével foglalkozni -  m int ahogyan az a 
jelen esetben is megtörtént ha azoknak nincs vallási 
vonatkozásuk? (Pl.: abszolutizmus, akvarell, alany, 
bankjegynyomda, bányász, bányavárosok, bolygók, 
beglerbég stb. A  példaként kiragadott kérdésekben 
ugyanis az olvasó nem valószínű, hogy a M agyar 
Katolikus Lexikon u tán  fog nyúlni.) A tém akör meré
szebb leszűkítése sok előnnyel járhato tt volna.

SZABÓ FERENC

De Profundis
M ost a mélységből kiáltok Feléd 
halálfélelemben szorongat 
az éjben nagy vizek suttognak 
örvénylik a „semmi sodra”

Légy nekem égő N ap élő Vízforrás 
légy szerető A tyám  (ami vagy) 
ments meg a pusztulástól 
add, hogy a hiábavalóságtól 
kínlódó szívem élvezze újra 
Békéd öröm ét m it a világ nem adhat 
add valami jelét a virradatnak!

Fontos módszertani problém a a jó  áttekinthetőség. 
A különösen sok adato t tartalm azó témák tekinteté
ben lényeges ez. A  M agyar Katolikus Lexikon nagy
szerűen felsorolja a kiadvány elején pl. a szerzetesren
dek magyar- és latin nevét, rövidítésüket stb. A hazai 
és külföldi püspökségek, a plébániák, a vármegyék 
(ha m ár ezek is szóba kerültek) esetében is haszno
sabb lett volna a fenti m ódszert követni.

A M agyar Katolikus Lexikon hatalm as és merész 
vállalkozás. A benne összegyűjtött tudásanyag m in
dennapi életünket tám ogatja.'M anapság, am ikor egy
re gyakrabban kerülnek reflektorfénybe egyházi té
mák, kiválóan szolgálhatja ez a lexikon a plébániák, 
a könyvtárak, az oktatási intézmények, a tanárok és 
diákok m unkáját. Váijuk a további kötetek mielőbbi 
megjelenését. Az első kötet á ra : 2500 Ft.

Antalóczi Lajos



A kántorképzés szélesítéséért
Szombathelyen jártam . A Ber

zsenyi Dániel Tanárképző Főisko
lán. Bizonyára kevesen tudják, 
hogy egyházunknak milyen kap
csolata van ezzel az állami intéz
ménnyel. Az itt folyó zenetanári 
képzést az utóbbi években kiter
jesztették egyházzenei képzésre is, 
igy a katolikus, református és 
evangélikus hallgatókat, amennyi
ben kérik, egyházi karvezetői, egy
házzenei diplomával bocsátják ki 
négy éves képzés után.

Az intézet főigazgatójával dr. 
Pusztay Jánossal, és Vinczeffy Ad
riennével, a Főiskola Zenei Intézé- 
tének igazgatójával beszélgettünk 
az igazgatói irodában.

A nyugati határszélen egykor 
Kőszegen m űködött tanítóképző, 
ennek megszűntével nyílt meg főis
kolai szintű tanárképző Szombat
helyen -  m ondta Pusztay főigazga
tó. Eleinte m agyar-orosz nyelvi 
szakos tanárokat képeztek, majd 
könytár- és népművelésszakoso
kat. 1983-tól természettudományi 
tárgyakra tértek rá és ekkor vették 
fel D unántúl hírneves költőjének, 
az evangélikus Berzsenyi Dániel
nek nevet. A rendszerváltás után 
több nyelvi szak indult, mivel a 
megszűnt orosz oktatás helyébe 
más nyelvek léptek.

1991 őszén nyílt meg a zenei 
mellett az egyház karnagyi tan 
szak, mely később egyházzenei 
tanszak lett. M egindítása mellett 
nem csupán az egyházi szükséglet 
szólt, de az is, hogy az általános 
zenei tanszakon tanulóknak is 
szükségük van az egyházi zenei 
műveltség megszerzésére.

Vinczeffy Adrienne, a Zenei In
tézet igazgatója elm ondta, hogy a 
három  történelm i egyház számára 
képeznek karnagyokat és kán to ro 
kat. Ezeket a tantárgyakat, m int 
speciális tárgyakat veszik fel in
dexükbe és hallgatják. A képzés 
ökumenikus, ami azt jelenti, hogy 
vannak közös tanulm ányaik, me
lyeket együtt hallgatnak es vannak 
felekezetűknek megfelelő tárgyak, 
melyeket felekezetbeliek oktatnak, 
így az evangélikusok is hallgatnak 
előadásokat a gregoriánról, de ke
vesebbet, másodévtől kezdve nép
énekkel és korállal foglalkoznak. 
Ezt Ecsedi Zsuzsanna  tanárnő  ok
tatja. Az orgonálás művészetébe 
Herbert W ulf német orgonista és 
tanár vezeti be őket. (R óla írtunk 
m ár lapunkban az elmúlt év so
rán.) Úgy kell tehát a képzést lát
nunk, hogy a hallgatók ének-zene 
tanári diplom át kapnak és ezzel 
állást vállalhatnak bármely általá
nos vagy középiskolában. Az egy
házzenei diplom ával viszont vál
lalhatnak egyházi kórus vezetést 
vagy kántorságot.

A főiskolának jó  kapcsolata van 
az egyházak vezetőségével, igye
keznek a gondokat is megismertet
ni és orvoslást találni. Eddig há
rom alkalom m al továbbképzés cí
mén a három  egyház zenei életébe 
és m unkájába ad tak  bepillantást, 
hogy a főiskola egész tanári kara 
is részesüljön ebből. A város ér
deklődő lakosságát is meghívták, 
így a város kulturális életében is 
megjelent az egyházi zene bem uta
tása.

Ecsedi Zsuzsanna tanárnő  1993 
őszétől állt m unkába. Előtte két 
évig H erfordban tanult egyházze
nét. M ost a harmadéveseket tanít
ja  egyházzenei irodalom ra és nép

énekre, koráléneklésre. A liturgi- 
kát Fehér Károly szombathelyi lel
kész tanítja.

A hallgatók száma jelenleg így 
alaku l: 22 katolikus, 6 reform átus 
és 4 evangéükus fiatal tanul. A ve
lük való beszélgetésből megtud
tam , hogy nagyon jó l érzik m agu
kat, szeretik az egyházi zenét és jó  
a társadalm i életük, mindenki 
megtalálja, amit kedvel.

Beszéltünk a gondokról is. Az

orgonatanításhoz csupán két 
elektronikus orgona áll rendelke
zésre. M úlhatatlanul szükséges 
volna egy mechanikus orgona épí
tése. A másik probléma, hogy kel
lene egy megfelelő terem is, ahol 
hangversenyeket lehet tartani.

Egyházunkban a kántorképzés 
nagyon jó  eredménnyel és elismert 
magas fokon folyik a fóti K ántor
képzőben. Van is sok kiképzett 
kántorunk. Van azonban a kán

torkérdésnek egy 
másik oldala is. 
Nagyon sok gyüle
kezetünk nem ké
pes önálló kántori 
állást fenntartani. 
Ezért előbb-utóbb 
elkerülnek gyüle
kezetükből a ki
képzett kántorok. 
Ez a főiskolai lehe
tőség megoldhatná 
a gyülekezetek 
gondját. F iatalok 
az o tt szerzett dip
lomával elhelyez
kedhetnek iskolai 
ének-zene tanítás
ban és mellette -  
akár önkéntes 
m unkában, akár 
kisebb dotációért -  
végezhetnek gyüle
kezeti kam agyi 
vagy kántori szol
gálatot. M int ré
gen a kántor-taní
tók. Ezért írtam  
most erről a láto
gatásról és témá
ról. Lehet jelent
kezni a szombathe
lyi főiskolába és 

gyülekezeteink 
kántori szolgálata 
ezáltal megerősöd
hetne.
Tóth-SzöU6s Mihály

H H m r m
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l)r . Pus/.ta) Ján o s  föijja/yiilo , Vinczctfy Adrienné 
igazgató

Lesed) Zsuzsanna tan ár, Szcbik A ttila, Laborczi 
E rzsébet, B iró Ibolya hallgatók  és Vinczeffy Adrienne 
igazgató

Látogatók a „műhelyben"
N agyon bensőséges, szép dél

előttöt tö ltö ttünk  az Evangélikus 
Teológián 1994. január 29-én. Szü
lők csendes napja volt. A meghívót 
még karácsony előtt m egkaptuk, 
hogy szabaddá tehessük m agunkat 
erre az alkalom ra. Dr. Reuss And
rás dékán és Z ászka liczky Pál 
o tthonigazgató  levele olyan szí
vélyes és m eleghangú volt, hogy' 
tud tuk  -  ezt az alkalm at nem 
hagyhatjuk ki.

„M int felsőoktatási intézmény, 
nagykorú hallgatóinkkal vagyunk 
kapcsolatban, szülői értekezleteket 
nem tartunk. Mégis lehetnek olyan 
szülők, akik szeretnének közvetle
nül találkozni Akadém iánkkal. 
Erre szeretnénk lehetőséget adni a 
fenti meghívóval.” Sok szülő élt is 
ezzel a lehetőséggel, az ország m in
den részéből jöttek.

Zászkaliczky Pál otthonigazga
tó áhíta ta  arró l szólt, hogy kicso
dám a gyermekem ? — ezzel kezdő
dö tt Teológiánkon az első szülők 
találkozója. Ezután dr. Reuss 
A ndrás dékán előadása követke
zett, melynek címé a következő 
volt: „A Teológiai Akadémia mint

a lelkészt szolgálatra készülés mű
helye”. M inden tanszék vezető 
professzora bem utatta saját tudo
m ányterületét és elm ondták a kö
vetelményeket is, majd a szülök 
kérdezhettek, hozzászólhattak. 
Sokan a véleményüket m o n d tá k j- 
hiányzik a néprajzoktatás, jó  vi
szont, hogy hallgatnak szocioló
giát is a teológusok. Intenzívebb 
pszichológiai foglalkozások kelle
nének, hiszen nagyon fontos, hogy 
a lelkészek könnyen és jó l teremt
senek kapcsolatot a hívekkel. Ér
dekes és figyelemre méltó, hogy a 
legtöbb szülő ezt vetette fel. 
A néprajzoktatás mellett pedig az 
szól, tfogy a  különböző hátterű, 
magyar, szlovák, német gyülekeze
tek évszázados szokásait ismerjék 
a hallgatók. Egy édesapa -  m aga is 
lelkész - ,  hálát ado tt azért, hogy a 
hallgatóknak jó  „lelki vezetőjük” 
van az otthonigazgató, Zászkalicz
ky Pál személyében. Férjem ezt ír
ta  az emlékkönyvbe: „Köszönöm  
a meghívást. Jó  volt itt lenni.” Az
zal egészítem k i : várjuk a követke
ző alkalm at.

Radosné Lengyel Anna

A modernizmus 
és posztmodernizmus igája

(Folytatás az 1. oldalról)

folytatva az oktatással, sporttal, mozgalmi élettel, el 
egeszen a kis- és nagypolitikáig. A m odem  társada
lom- és emberkép szerint ezekben nincs helye isteni 
parancsnak, tekintélynek és ígéretnek, m ert mindez 
zavarja az ember méltóságát. Így nincs helye többé a 
vallási közösség, az egyház és a hívő ember érvelésé
nek és bizonyságtételének sem a társadalmi életben. 
M indezeknek az ember legprivátabb lelkiismeretében 
és legszűkebb közösségeiben adtak létjogosultságot. 
U gyanakkor amilyen sikerrel já r t az elvuágiasodott 
társadalom  a hit forrásának, hordozóinak és intézmé
nyeinek a közéletből való kitiltásában világszerte 
ugyanolyan sikertelen m aradt az emberi tökeletlen- 
seggel, gyöngeséggel, kísértéssel, egyszóval a bűnnel 
szembeni harcban. „Az Isten igáját” le tudták v en n i 
az emberről, de a „sátán igáját” nem.

Ez a felismerés azonban m ár az ún. posztmodem 
társadalom nak a szomorú tapasztalata. A huszadik 
század egyik legnagyobb teológusa, Paul Tillich ezt a 
mintegy 200 éves folyam atot úgy fejezte ki, hogy a 
valamikor öntörvényt (autonóm iát) követelő ember 
később elbizonytalanodott saját törvényében. A har
mincas, negyvenes évek tapasztalata a kilencvenes 
években m ar úgy egészíthető ki, hogy m ára m ár bele 
is keseredett saját bizonytalanságába. S ez az az embe
ri környezet, amelyben a hűséges és kegyelmes Isten 
üzenetét kell hirdetnie rabbinak, papnak, lelkésznek, 
s közvetetten minden hívő embernek.

A volt kommunista országokban a helyzet még 
nehezebb, mivel az elmúlt évtizedekben az elvilágiaso- 
dás „természetes folyam ata” helyett egy minősített, 
irányított és erőltetett elvilágiasítás ment végbe. Ez, 
hasonlóan „nyugati testvéréhez”, igyekezett száműzni

Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak és Jézus Krisztus
nak Atyját, de a nép nyakába ültette a marxizmus 
dogmáját és a bolsevizmus félisteneit. Tehát a fent 
említett folyamat, mely nyugaton mintegy 200 éven át 
bontakozott ki, nálunk a maga teljességében egyszer 
re, napjainkban jelenik meg.

A magyar zsidó és keresztyén közösségeknek egy 
időben kell szembesülni az öntörvényűség liberáb 
igényével és fájdalmas kudarcával. Egyszerre neheze 
dik ránk a modernizmus és posztmodernizmus, tehá, 
az elutasítás, valamint a nevtelen isten utáni -  szá
munkra aligha kielégíthető -  vágyakozás. Ebben a 
helyzetben a Szentlélek vezetését kérő embernek szük
sége van testvérekre közel s távol. A „békesség váro
sában” 96 ország sokszáz egyházi és vallási képviselő
je testvéreket keresett és talált egymásban.

Bennem ezek a gondolatok ébredtek Jeruzsálemben 
a zsidó és keresztyén vezetők konferenciáján. így szá
momra érthető, hogy miért együtt, és miért Jeruzsá
lemben. Azért, mert a feladat, a kihívás, az emberi 
lélek és környezet ugyanaz mindkét vallás számára. 
S azért Jeruzsálemben, mert az a közös hit és érték
rend, melyet zsidók és keresztyének hordoznak, itt 
nyert kifejeződést, méghozzá egymással szoros össze
függésben. S talán e dialógusban nemcsak kérdésein
ket soroltuk el, de növekedtünk hitben és ismeretben, 
tanulmányozván az alábbi témaköröket: géntechni
ka; etnicitás, multikulturalizmus és integráció; vallá
sos nevelés a pluralista társadalomban; új lelkiség a 
modern világban; öntörvényűség és tekintély; az élet 
mennyisége és minősége; az élet kezdete; vezetői típus. 
(Ezekről a témakörökről a Theológiai Szemle hasáb
jain még számot adunk.)

Amint az köztudott, Magyarországról a zsidó hitfe- 
lekezet, a protestáns, a római katolikus és az ortodox 
egyházakat azok vezető személyiségei képviselték. Az 
a reménységem, hogy az ő gondolataik, érzéseik és 
reflexióik is hamárosan megjelennek e hasábokon.

Dr. Bóna Zoltán
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PÁLYÁZATI FE L H ÍV Á S IG A Z G A T Ó I Á LLÁ SR A

A Zsinat által elfogadott egyházi közoktatási törvény előírásainak megfe
lelően pályázatot írunk ki a Budapesti Evangélikus Gimnázium (Fasor) 
igazgatói állásának betöltésére.

Pályázhatnak olyan evangélikus vallású, konfirmált, erkölcsileg feddhetet
len, az egyházhoz hű pedagógusok, akik középiskolai tanári végzettséggel 
rendelkeznek, s legalább tízéves oktatói gyakorlatuk van.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az idegen nyelvek ismerete.
A vezetői megbízás 1994. július 1-jei kezdettel hat évre szól, eredményes 

tevékenység esetén meghosszabbítható.
Külső pályázó esetében az igazgatói kinevezéssel az illető az intézmény 

rendes, határozatlan időre kinevezett tanárává válik.
Az igazgató illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

megfelelő paragrafusai értelmében kefl megállapítani.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a középisko

lai tanári oklevél hitelesített másolatát, az esetleges egyéb végzettséget 
(nyelvvizsgát) igazoló iratokat, az iskola vezetésére vonatkozó szakmai prog
ramot és az intézmény továbbfejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket, vala
mint lelkésá ajánlólevelet. A jelenleg is evangélikus gimnáziumban tanító 
pályázók esetén elegendő az iskola vezetésével kapcsolatos elképzelések 
megadása.

A pályázatot 1994. április 20-ig a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Országos Irodájához (1085 Budapest, Üllői út 24.) lehet benyújtani.

Budapest, 1994. január 17.
Magyarországi Evangélikus Egyház

Köszönet a segítségért
Múlt számunkban közöltük a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Délvidéken, 

a Vajdaságban járt küldöttségének a beszámolóját. Közben kaptunk megható köszö
nőleveleket, melyek arról is tanúskodnak, hogy a segítségből más egyházak tagjai 
is részesültek.

A Bajsai Evangélikus Gyülekezet ne
vében hálásan, sok szeretettel megkö
szönöm a Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat által nekünk adományo
zott 150 db élelmiszercsomagot.

A rászorulók egy része 16-26 új di
nárt, mint minimális nyugdíjat kapott 
kézhez legutoljára. A rászorulók másik 
nagy csoportja azokból az idős, 80 év 
feletti földművesekből tevődik össze, 
akik kevéske földterületeiket már nem 
tudják megművelni, és a föld bérletéből 
élnek. Mire azonban kézhez kapják, a 
hiperinfláció megemészti.

Csomagosztás alkalmával többen 
kezet akartak csókolni nekem. Tőlem 
ez távol legyen, de ezt a gesztust tudtá
ra szeretném adni, mint a hála jelét 
azoknak, akik ezeket a csomagokat

adományozták. Ketten bevallották, 
hogy mar több alkalommal főtt kuko
ricával, sőt zab keverékével laktak jól.

Hála és köszönet mindazoknak, akik 
segítettek.

Isten gazdag áldását kívánjuk mind
azoknak, akik a Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálatban tevékenykednek a 
rászorulók megsegítése céljából.

Hittestvéri szeretettel
Dolinszkyné B áthory M árta  

lelkész

Alulírott Ó-moravicai katolikus plé
bános ezúton köszöni meg a Tisztelt 
Címnek a humanitárius segélyt, mely 
40, azaz negyven élelmi csomagból ál

lott, s a katolikus hivek között lett ki
osztva. Ezen csomagok az Ó-moravicai 
református keresztény Egyházon ke
resztül jutottak hozzánk.

Mégegyszer köszönet a Magyar 
Ökumenikus Szeretetszolgálatnak és a 
moravicai református lelkésznek Kiss 
Antal esperes úrnak.

Stara Moravica, 1994. II. 1.
Molnár András 

rk. plébános

Nagytiszteletű Igazgató Úr!
Kedves Barátom!
Mindig nehéz szavakat taláni, hogy 

méltóképpen tudjuk megköszönni azo
kat a segélyeket, melyeket gyülekeze
tünknek nyújtottatok január hó 26-án. 
Csak az tudja, mit jelentenek ezek a 
segélycsomagok, akik nélkülözésben, 
szükségben vannak. Nekünk ez most 
életmentés. Nemcsak az a baj, hogy nin
csenek üzleteink, zárva.vannak és üresen 
tátonganak a polcok, melyek valaha tel
ve voltak áruval, de ha volna is áru, 
képtelenek az emberek megvenni. Havi 
fizetés még a kenyérre sem elegendő, 
pedig melléje még más is kellene. Jelen
leg nálunk nincs olyan réteg, mely nem 
szorul segítségre. Most a gadagok is 
szegény gazdagok, egy skatulya gyufát 
képtelenek megvásárolni.

Mi úgy érezzük, hogy ezek a csoma
gok mind egy-egy levél a számunkra, 
mely üzenetet hoz: veletek vagyunk, 
testvéreink, véreink vagytok. A jelenlegi 
kilátástalanságban micsoda erősítő üze
netek részetekről ezek a segélyek.

A csomagokból„ adtunk katolikus 
testvéreinknek is. Ok is hálásan köszö
nik.

Kérlek légy szives tolmácsolni hálás 
köszönetünket mindazoknak, akik akár 
anyagiakkal, akár imádsággal hozzájá
rultak a mi megsegítésünkhöz. Isten 
gazdagon áldja meg a jó kedvű adakozó
kat.

Életedre, munkádra Isten gazdag ál
dását kérjük. Legyen Veled és velünk az 
Úr!

1994. febr. I.
Igaz baráti szeretettel: 

Kiss Attila 
ref. lelkipásztor

Az istenhÍYŐ ember családképe
(A z előző számban közölt cikk folytatása)

Néhány etikai csomópont illetve megállapítás, figye
lemmel a lutheri teológiára, illetve az írások tanítására. 
(Veöreös Imre összegezését idézem.)

1. „A  szerelem és a nemi vágy Isten ajándéka az 
életben, ha nem is egyetlen szépsége az életnek, ahogy 
sokan bálványozzák. De bűnösségünk m iatt könnyen 
elromlik a fékje és végzetes rom lásba sodorhatja az 
embert. -  Isten azért ad ta a szerelmet és nemi vágyat, 
hogy mintegy iránytűként a házasság felé vezessen. 
De ahogyan az iránytű is kaphat helytelen vonzást, 
amely kibillenti irányából, a szerelem és a nemi vágy 
is könnyen vezethet rossz irányba. Szüntelenül vi
gyázni kell, hogy ahhoz vezessen el, akit Isten élettár
sunknak rendelt.

2. A házasság egy férfi és egy nő testi-lelki közössé
ge, hogy egymást szolgálják és gyermekeket nevelje
nek.

3. A gyermeknevelés a szülők nehéz, de szép felada
ta. Sok megértés, türelem és imádság kell hozzá. És 
mindenekelőtt a szülők egymás iránti szere te te. 
A kapcsolat m egrom lását elsősorban a gyermekek 
sinylik meg. Szeretetben könnyebb Isten parancsai
nak eleget tenni.

4. A gyermekáldás elhárításával a mi nemzedékünk 
sokat vétkezik. Jelenleg azon az ú ton vagyunk, ame
lyen szemünk láttára pusztul el népünk. Komoly, 
Isten előtti felelősség hárul minden hívő családra, 
házaspárra!
, 5. Ä házasságban a szerelem átalakul házastársi 
szeretetté. Ezt a kölcsönös hűség, megbocsátás, a kö
zösen átélt nehéz és boldog órák teszik egyre erő
sebbé.

6. A házasságon kívüli nemi élet aláássa a házassá
got, a házasságon belüli nemi kapcsolat ellenben ösz- 
szeforrasztja a házasságbt.

7. A házastársak között fontos a lelki kapcsolat is. 
Csodálatos kötelék a Jézus K risztusban való közös 
hit. Ezért nehéz dolog a vegyes (hívő-hitetlen) há
zasság. M indenképpen azért vannak a házastársak 
egymás m ellett, hogy kiegészítsék és segítsék egy
mást.
i  8. A házasság a sírig tart. A válás nem megoldás,

inkább megbocsátás és tűrés. A rossz házasság is lehet 
Isten nevelő iskolája.

9. Nincs a földön teljes boldogságot adó házasság. 
Valami baj, hiány mindegyikben van. A teljes öröm öt 
csak az Isten adhatja meg az örök életben. Azt az 
öröm öt, amelyet a szerelem és nemi vágy meg sem 
közelíthet. Ez lesz része a m egváltottaknak a feltáma
dáskor, am ikor m ár sem nem házasodnak, sem férj
hez nem mennek, hanem  olyanok lesznek, m int Isten 
angyalai a m ennyben.”

V . A z Isten beszédének fundam entális szerepe 
a család, mint gyülekezet életében

Nemcsak azért hangsúlyozzuk és szorgalmazzuk 
ennek fontosságát, m ert így illik teológiánkból folyó 
gyakorlatunkhoz, m ert o ltárainkon o tt található a 
nyitott, teljes Biblia, m ert ezt ajándékozzuk az élet 
különböző alkalm aiból, m ert m a is a világ legelterjed
tebb könyve, hanem  azért van fundam entális jelentő
sége a  család életében, m ert többek között két nagyon 
lényeges dologgal, tanítással van segítségére a csa
ládok életének. (Á gyakorló lelkész hadd  szólaljon 
meg m ost belőlem.) Mivel nics tökéletes hívő családi 
élet.

1. Az Isten beszéde dönti el, ki az ú r a családban. 
Nem olyan egyszerű ez a kérdés. Sok család boldogsá
ga borult m ár fel ennek a kérdésnek a nem megfelelő 
elintézésén. Kik vindikálják m aguknak az uraságot? 
Nem a sorrend a fontos. A férfi: én^vagyok. A karom , 
hogy az én akaratom  történjék. Az írás szerint is a férj 
feje a felelségének. Legtöbb esetben ő adja a nevet is 
a családnak. K orábban  még inkább igaz volt, ő keresi 
a kenyeret, hozza a több pénzt. Hozzá alkalm azkod
jék mindenki és minden. Az asszony is előáll ugyanez
zel. N éha ő keresi a több pénzt, de így is érvel olykor:

te vagy a fej, de arról sehol nincs szó a Bibliában, hogy 
az asszony a lába a családnak, ellenben arról van szó : 
lesznek ketten egy testté, és az a test, amelynek csak 
feje van, vízfejű test, amivel nem lehet egészséges 
családi életet élni. Én hoztam a legnagyobb áldozatot, 
am ikor életemet kockáztattam  minden gyermekért, a 
bölcsőhöz láncolt élet az enyém stb. Te légy ú r a 
m agad területén, munkahelyeden stb. De ne gondol
juk , hogy ezzel végeszakad az igénybejelentésnek, 
m ert megjelenik a gyermek: én vagyok az úr a háznál. 
N éha nem is naiv gyermeki m ódon, hanem olyan 
szemtelenül, m int a tékozló fiú. R ám utat arra, hogy 
mivel a családi élet célja a gyermek, ezért ő a fő a 
családban. Azt m ondja, nem ő akarta, hogy életre 
jöjjön. Az én életemért, mely az én akarati hozzájáru
lásom nélkül született meg, azért mindenestől elsősor
ban ti vagytok a felelősek. Bejelenti igényét a gyermek 
még a koreszme alapján is. Égy kézlegyintéssel intézi 
el szüleit, m int egy letűnt nemzedék utolsó m ohikán
jait. Bíráló szavukra, óvó beszédükre fitymálva felel: 
m aguk ahhoz nem értenek, miénk a világ és a jövő. 
Jobb, ha csendben m aradnak. A sornak még mindig 
nincs vége. Igényüket sokszor bejelentik a nagyszülők 
is. Nem apósok, anyósok, csak nagyszülők. Férjhez 
adják ugyan lányukat, de azt akarják, hogy még most 
is olyan kicsiny legyen mellettük, m int kis gyermek 
korában s mindenben tőlük kérdezze meg, hogy mit 
is szabad csinálni. Nagyszülők, akik külön fészekra
kásra, ú tra  bocsátották fiaikat, m ost is hátulgombo- 
lós kisgyereknek tartják  az új család fejét és azt akar
ják , hogy fiuknak ne legyen önálló véleménye, m arad
jo n  tovább is kiskorú. Nem mindig szülői önzés, csak 
rosszul értelmezett felelősségérzet van az ilyen viselke
dés mögött: Nehéz kérdések ezek, m ert ezek az igé
nyek sokszor akkor is jelentkeznek, ha nem mondják 
ki azokat. És ezt a kérdést nem lehet elintézni érvelés
sel, erőszakkal, mert abból mindig sérelem származik

és az erőszak és diktatúra mindig forradalomba tor
kollik és előbb-utóbb kitör a szív mélyéről a felgyü
lemlett keserűség, ami soha nem hoz megoldást. -  
Egyedül Isten beszéde oldja meg ezt a kérdést. Ott 
oldódik meg, ahol „én és az én hazam népe az Úrnak 
szolgálunk”, ahol egyedül ez a kérdése mjndenkinek: 
mit akarsz Te Uram, hogy cselekedjem? És ha valami 
véleménykülönbség van is közöttünk, ez csak abban 
jelentkezik, hogy az egyik így, a másik úgy látja az 
Isten akaratát, de mindegyik az Isten akaratát keresi 
az igében imádsággal és őszintén tudják könyörögni: 
legyen meg a Te akaratod, mind a mennyben, mind 
a földön, minálunk is. Isten beszéde így oldja meg 
minden családban, házban azt a nagy kérdést, hogy 
ki a bölcsebb, ki a hatalmasabb, ki a nagyobb, ki az 
úr a háznál, mert o tt Isten az úr a háznál.

2. Isten beszéde ad erőt a házasság egyik legfőbb 
„kellékéhez” , a szeretethez, aminek most csak a leg
mélyebb és legmagasabb megnyilatkozására kívánok 
rám utatni: ez a megbocsátás. Ehhez csak az Isten 
beszéde tud erőt adni, ti., hogy úgy tudjak megbocsá
tani, hogy tudjak felejetni. Az igazi bocsánat a legna
gyobb csodatevő, mert meg tudja tenni azt, hogy a 
megtörténtet meg nem történtté tudja tenni. Á bocsá
natot a családi életben az teszi nehézzé, hogy ez nem 
egyedülálló alkalom, hanem mindennap újra és újra 
meg kell tudnunk bocsátani. -  Erre csak annak az 
embernek van ereje, aki kegyelemből él, aki tudja, 
hogy Isten sokkal többet és többször bocsátott meg 
neki, m int amennyit és amennyiszer neki kell megbo
csátania hitvesének, vagy gyermekeinek. Annyi meg
bocsátó erőnk van, amennyire Isten beszéde lakozik 
közöttünk!

Isten beszéde azonban mint fundamentum kell 
hogy lakozzék közöttünk és nem dilettáns módon. 
Szervesen kell, hogy legyen egybeépítve Isten beszéde 
családi életünkkel. Aki csak műkedvelő módon fog
lalkozik Isten beszédével, annál Isten áldásai elpusz
tulnak. (Túróczy Zoltán igehirdetéséből.)

(Folytatjuk)
Lábossá bajos
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----------NAPRÓL N A P R A —-------- .
Szemem állandóan az Orra néz. Zsolt 25,15. Aki 

az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem 
alkalmas az Isten országára. Lk 9,62.

VASÁRNAP Jézus m ondja: Én azért jöttem, hogy 
életük legyen, sőt bőségesen éljenek. Én vagyok a jó 
pásztor. Jn 10, 10-11 (Zsolt 23,1; Lk 9,57-62; Ef 
5,1—8a; Zsolt 32,22-28). Lehet, hogy ebben a világ
ban van jobb, még jobb, sőt legjobb pásztor. Mégse 
higyjünk az állandó jobb-ságot kínáló ragadozó far
kasnak. Elég nekünk a jó  pásztor ajándékozta bősé
ges élet.

HÉTFŐ Mert ha sötétségben lakom is, az Ú r az én 
világosságom. Mik 7,8 (Jn 12,46; lP t 1,13-21; Jn 
13,36-38). Nem azt sejteti ez az ige, hogy a hívő 
ember is kerülhet nehéz helyzetbe, amelyből azon
ban az Ú r kimenti. Azt tudatosítja, hogy állandó 
közegünk a sötétség. Míg mások világosságnak állít
va a sötétséget, értelmetlenül és kilátástalanul botor
kálnak, addig aki hisz, nem marad a halált szülő 
sötétségben.

KEDD Áldott a mi urunk Jézus Krisztus Istene és 
Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus 
Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által 
élő reménységre. lP t 1,3 (Zof 3,14-15; M k 9,38-41; 
Jn 17,1-7). Isten értünk való munkájában minden
ben köti magát az Ő szerelmes Fiához. Ő által van 
halálból élet, ítéletből irgalom, óemberből újember, 
holt cselekedetekből élő reménység. Istenhez való 
viszonyunkban kössük mindenben magunkat drága 
Megváltónkhoz.

SZERDA A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi 
ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi

V______________________________

urunkban. Róm 6,23 (Zsolt 39,1; M k 14,43-52; 
Jn 14,8-14). Gyermekkorunktól kezdve tapasztal
juk, hogy egy ellenállhatatlan erő vonzásában 
élünk. Bűn a neve. Nemcsak vonz, hanem szol
gáivá is tett valamennyiünket. A szolga pedig halálig 
szolgál. Ehhez képest egyáltalán nem ilyen természe
tes i z  örök élet. Nem is természetes, hanem kegye
lem.

CSÜTÖRTÖK Krisztus is szenvedett egyszer a bűnö
kért, az Igaz a nemigazakért, hogy Istenhez vezessen 
minket. lP t 3,18 (Zsolt 48,15; Jer 20,3-17; Jn 
14,15-21). Megszámlálhatatlanul sokan haltak m ár 
meg. De csak egyikőjükről mondható el, hogy még 
halálában is igaz volt. Ez az igaz halál nem önmagá
ért való. A Bárány trónjához vezeti a megszámlálha
tatlan sokaságot. Te közöttük leszel?

PÉNTEK Hű az Isten, aki elhívott titeket az. Ő Fiá
val, Jézus Krisztussal a mi Urunkkal való közösség
re. lK or 1,9 (Zsolt 117,2; Lk 12,49-53; Jn 
14,22-26). Isten szeretetét megmentésünkben ta
pasztaljuk meg. Hűségének titkai csak a vele való 
közösségben tárulnak fel. Az Atyának Fiával való 
intim kapcsolata lehet az elhivatottaké. Micsoda 
kiváltság! Becsüljük is meg hűségesen!

SZOMBAT Az én népem lesznek, én pedig Istenük 
leszek, valósággal és igazán. Zak 8,8 (Ef 2, 12—13; 
Mk 8, 10-21; Jn 14, 27-31). M a még sok egyház, 
felekezet és kisebb csoport tartja magát Isten egye
dül igaz népének. Elégedjünk meg azzal: ma ez még 
egyelőre láthatatlan. Látható körvonalai o tt kezde
nek kirajzolódni, ahol valósággal és igazán imádják 
Őt.

Verasztó János

Hamisítatlan érték
Rom 8 ,5 -9

A keresztyén ember egész életé
ben azért küzd, hogy belső embere 
napról napra erősödjék. Istennel 
való kapcsolata egyre mélyebb és 
teljesebb legyen. Hitvallás, szavak, 
bizonygatások nélkül is meggyő
zően tükrözze, hogy élete Istenből 
él. Aki ezt kicsit is komolyan veszi, 
hamar tapasztalja, hogy mennyi 
összeszedettség, elszántság, erőt, 
szívet próbáló harc árán'válunk az 
isteni tisztaság hordozójává.

Mennyi megszégyenítő kudarc 
után kell újra talpra állni és elölről 
kezdeni mindent, ha a megszentelt 
életet akarjuk. Az Istennél meglelt 
békességet pillanatok alatt össze
zúzza még egy aprócska nem várt 
esemény is. Az úrvacsora kegyelme 
által megtisztított szívünkben fész
ke van a haragnak, gonosz indula
toknak, letehetetlen sérelmeknek.

Imádkozunk és békétlenkedünk 
ugyanabból a forrásból. A test a 
Szentlélek temploma is, de annak 
szentélyéről, a szívünkről Isten ál
lapítja meg, hogy gonosz ifjúkora 
óta. Cserépedény vagyunk, amely 
rendkívül sérülékeny. Kincset rej
tett el benne Isten, mégis a cserépre

sokkal több gondot fordítunk, 
mint a kincsre. Isten Lelkének 
szikráját hiányérzet nélkül mellőz
zük. Ä földi élet elérhető szépségeit 
megszerezni, birtokolni, gyönyör
ködni bennük -  leköti minden 
energiánkat, betölti egész életün
ket. Azzal nem számolva, hogy 
még az éjjel elkérhetik a lelkünket 
és nem fizethetjük meg Istent szer
zett javainkkal. Az örök jövővel 
sem számol. Nem látja, hogy a ha
lál a teljességnek felőlünk való ré
sze, a másik részét úgy hívják, fel
támadás. Ha a cserépedényt m a
gunk akaijuk megtölteni, akkor a 
múlandóságnak dolgozunk. Miért 
is él bennünk a gyanú, hogy Isten 
meg akar fosztani attól, amiben 
addig örömünk volt. Isten nem le
beszélni akar a javainkról, nem a 
koldusszegények tengődő életét 
erőlteti ránk, hanem a számunkra 
nagy érték helyett valódi, hamisí
tatlan értéket kínál. Nem arany
ban, nem valutában, nem üzletben, 
nem összeköttetésekben. Ezeken 
kívül is van érték.

Ha elszántuk magunkat, hogy 
Istennek szenteljük az életünket,

akkor is örökös küzdelem folyik 
azért a szentélyért. Előző lakója, 
Isten ellensége, nem egykönnyen 
adja fel szálláshelyét. Nem retten 
vissza akkor sem, ha Isten számára 
van felékesítve. Kívánságok, kísér
tések által arra igyekszik rávenni, 
hogy újra felcseréljük az értékeket. 
Ez személyes szabadságunk ügye. 
Mi választunk, hogy kit vagy mit 
szolgálunk, mit becsülünk. Az élet
fordulást nem tudjuk m agunkban 
véghezvinni, ezt Isten cselekszi 
meg. Mégis mozdulnunk kell. Fel
ajánlani az életünket, elkérni az új 
kezdéshez való bátorságot, jelezni, 
hogy készek vagyunk más érték
rendhez igazodni. A többit ő elvég
zi bennünk. Nekünk van szüksé
günk arra, hogy 0  hordozzon ben
nünket, mégis Ő kér bebocsátást, 
így leszünk Krisztus-hordozók. így 
lesz a beszédünk egyenes, de nem 
kíméletlen, a szeretetünk másokat 
és nem m agunkat féltő, a szívünk 
tiszta, az életünk megszentelt.

A Lélekben való élet nem aszke- 
tikus, elvont, a földi élet sok szép
ségét lebecsülő megvető élet. H a
nem az Istenben elrejtett voltára 
ráébredő, Krisztus szerint gondol
kodó, hinni, remélni és szeretni tu
dó élet, amely előtt örök távlatok 
nyílnak meg.

Bálintné Varsányi Vilma

Ismét egy Szeretetotthonról
1993. december Advent második vasárnapján tartott istentiszteletek 

országos offertóriuma evangélikus szeretetotthonaink fenntartására is fe l
hívta figyelmünket. Kint -  a korán beköszöntött tél után -  újra ragyogó 
napfény, kellemes idő fogad bennünket. Örömteli események sorát követ
hetjük, amikoris felszentelésre került a nyíregyházi EM M AU S, a szarvasi 
gyülekezet szeretetotthona, bővült az alberti evangélikus szeretetház. És mi 
újság van Békéscsabán ? Erről beszélgetünk Kutyej Pál lelkésszel, a békés
csabai evangélikus szeretetotthon igazgatójával.

Nemrégen, 1989-ben szentelte fe l  
a szeretetotthon nyugati szárnyát 
Szebik Imre püspök. M i tette szük
ségessé rövid időn belül az újabb 
építkezést?

A gyülekezet évtizedek óta fo
lyamatosan modernizálja az idős 
testvérek befogadására fenntartott 
intézményét. Ä legelső épületrész, 
ami adományként került az egyház 
tulajdonába 1930 táján, ma közel 
100 éves. Ez elavult, korszerűtlen. 
M ár 1989-ben, amikor a főúttal 
párhuzamosan egy szárny elké-

Az 1989-ben felépült épület

szült, egy eleve továbbépítésre al
kalmas épületet adtunk át. A mi
nőségi változást az is kifejezte már 
ennél a résznél, hogy egy- és két
személyes garzonlakások épültek 
egy tömbben, a padlásteret is ki
használva. Sürgetőleg hatott a ko
rábbi elképzelés megvalósítására 
az elhelyezésre való igény növeke
dése.

Mivel jellemezhetjük ezt az épít
kezést?

A város felé eső épület homlok
zata igyekszik külsejével egyen

súlyt teremteni, tehát ez is kétszin
tes lesz, de rendeltetésében kicsit 
más. Áz összes beépített terület 
630 m 2. A földszinten étterem, 
konyha, kiszolgáló helyiségek, iro
da, a padlástérben lakóhelyiségek 
épülnek. A korábban, és a most 
épülő részt oszlopokon nyugvó, fe
lül fedett átjárórész köti össze.

Tájékoztatná az előkészületekről 
az olvasókat!

1993 tavaszán a Gyulai Gótika 
Tervező M unkaközösség m ár ké
szen volt a tervezéssel. Az építő
anyagokat 1992 ősze óta vettük. 
A beruházás is akkor indult. 
A költségvetés szerinti összege 
majdnem 30 millió forint. Kivitele
zéssel a  békéscsabai Polyterm 
Kft.-t bíztuk meg, amely vállalta 
az összes szakipari m unkák elvég
zését 1994 tavaszán esedékes át
adással. A szeretetotthon megbí
zottja, Király János építészmérnök 
végzi a folyamatos ellenőrzést. Je
lenleg 75%-os készültségi fokon

Az épülőben lévő új épületszárny

A VASÁRNAP IGÉJE
„ÍME, AZ ISTEN BÁRÁNYA”
Jn 1,35-40

A bárányok sorsa gyakran telje
sedett be ókori templomok oltá
rán. Az áldozat szerepe illett a bá
rány karakteréhez. Talán az egyet
len állat, amelyik nem harcol az 
életéért. H a tud, menekül. Ha 
nincs menekvés, megadja magát 
sorsának. Éppen ezért legyőzni 
sem lehet. De bárm ikor le lehet 
mészárolni. A bárány sosem vesz
tes, m ert veszíteni csak küzdelem
ben lehet. A bárány tökéletes áldo
zat.

„íme, az Isten B áránya!” -  nyil
vános működése kezdetén m utat 
Jézusra e szavakkal a Keresztelő, 
íme, az ember, aki itt él, ezen a 
földön, de nem vesz részt az élet
harcban. M indenben társa az em
bernek, -  az életharcot kivéve. Is
meri és osztja az emberi lét minden 
nyom orúságát -  a küzdelmet ki
véve. Lesznek, akik életük értelmé
nek tartják, hogy harcoljanak elle
ne. Ő senki ellen nem harcol. H a 
tám adják, nem védekezik -  kitér. 
Tám adóit faképnél hagyva „át
ment közöttük” -  jegyzi meg ilyen
kor az evangélista. Égy sötét, éj
szakai órán mégsem rejtőzik el les
ből rátörő ellenségei elől, „nem 
megy át közöttük”, hanem ellenáh 
lás nélkül kezükre adja magát. 
Szóval sem védekezik. Vádlói előtt 
„némán áll, mint a bárány, aki tű 
ri, hogy nyirják” . M indent eltűr. 
Tűr gúnyt, szitkot, rágalm at, ütle- 
get. Tűri, hogy cseppenként ve
gyék vérét a kereszten, lassú kínha
lállal oltsák ki életét. Szembe néz 
a halállal, de nem küzd ellene. Vár
ja  türelemmel a minden kínt felol
dó utolsó pillanatot. Nem kérdezi, 
m ikor lesz m ár vége. Istennek 
ajánlja lelkét. Amikor betelt az 
idő, am ikor m ár minden elvégezte
tett, elfogadja a halált Atyja kezé
ből. Ellenségei azt gondolják, hogy 
örökre legyőzték. Ők kerekedtek 
felül a templomért, a népért, az 
országért és benne a hatalom ért, 
kenyérért vívott életharcban. Nem 
sejtik, hogy ő Isten Báránya, akit 
lemészárolhattak, de nem lehet le
győzni. Nem értik, hogy az igazi 
vesztesek ők, akik az életet küzdő
térnek tekintik, ahol egyszer -  úgy 
vélik -  győznek, másszor legyőzet- 
nek, míg végül m indnyájukat le
győzi a halál, a földi életharc végső 
győztese. így gondolkodunk, így 
elünk mi is. Idegen tőlünk a Bá
rány élete. Első tanítványaitól is

idegen volt. Nem csoda, hogy erőt 
vett rajtuk a kíváncsiság és látni 
akarták a lakását. Hol lakik, ho
gyan lakhat az, aki kívül áll az 
eletharcon? Hiszen az ő lakásuk
ban minden bútor, minden tárgy 
az életharc egy-egy csatájának 
győzelmi trófeája! Mi persze to 
vábbi, nagyobb trófeákat is fel 
tudunk m utatn i: karrier, autó, 
nyaraló, utazás vagy egyszerűen 
egy betétkönyv. Nem hisszük el, 
hogy az élet nem ezekről szól. 
Szamot adnunk sem arról kell, 
hogy az életharcot milyen siker
rel vívtuk. Nem értjük, hogy Is
ten Báránya m iért akarja meg
váltani életünket az életharctól, 
m iért kínálja helyette az ő béké
jét. :

M i a küzdelmet az élet alapvető 
megnyilvánulásának tartjuk. Nem 
tudunk mit kezdeni az életharctól 
m egváltott élettel. Akik ipegfárad- 
tak a harcban, inkább a Kelet 
„messiásaihoz” fordulnak, akik a 
személyes léttől való szabadulást 
ígérik megváltásként. Inkább jö j
jön  a tudattalan lét, m int a harctól 
mentes élet! -  egyre többen így. 
gondolják. Nem csoda, m ert mi 
m indenekelőtt harcban, küzdel
mekben megnyilvánuló életet 
élünk. A Bárány életének pedig 
egyetlen tartalm a a szeretet. Az ő 
élete egyedül szeretetben nyilvánul 
meg. Ő tudja, hogy a mi élethar
cunk szánalmas pótmegnyilvánu
lása az életnek, ami a halállal véget 
ér. A halál az életharcban nyert 
minden trófeánktól megfoszt. O tt 
állunk az örökkévalóság kapujá
ban üres kézzel, üres szívvel. Küz
deni többé nincs miért, nincs ki 
ellen. O tt az élet vagy szeretetben 
nyilvánul meg, vagy nincs miben 
megnyilvánulnia. A megnyilvánu
lásra u ta t nem találó, örökre m a
gába zárt élet a kárhozottaké. Is
ten Báránya tudja, hogy az élet
harctól való elfordulás első lépés a 
szeretetben megnyilvánuló élet fe
lé. y ére  ennek útját nyitotta meg 
előttünk.

Véghelyi Antal

IMÁDKOZZUNK!
Jézus, Isten Báránya, aki magadra 

vetted a mi bűneinket is: add erődet, 
hogy el ne fáradjunk az imádságban, 
meg ne lankadjunk a hitben és a szere
tetben, és tiszta szívvel kövessünk téged. 
Ámen.
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JÁN az oltárterítő színe: lila. A délelőtti 
istentisztelet oltár előtti igéje: Jel 5,1-9; 
az igehirdetés alapigéje: Jn 1,35-40.

JÓ  REGGELT ADJ ISTENEM! 
címmel evangélikus ifjúsági műsort köz
vetít a TV1 március 5-én, szombaton 
8,15-kor. Közreműködnek: Csepregi 
András lelkész és a Fasori Gimnázium 
tanulói.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű
sorát láthatjuk a TVI-en március 6-án, 
vasárnap 16,05-kor. Közreműködik: 
Muntag Andor, Rezessy. Miklós, Sán
dor Judit, Szirmai Zoltán.

HAZAI ESEMÉNYEK

EVANGÉLIKUS
RÁDIÓMISSZIÓ:«

17,30-17,45; 49 m-es rövid
hullám, 5885 kHz.

Március 5. szombat: Mongol 
bibliafordítás -  Terray László.

Március 6. vasárnap: Fábry 
István áhítata.

Levelezési cím: Evangélikus 
Rádiómisszió, 2142 Nagytarcsa, 
Pf. 19.

van a beruházás, most a belső 
m unkák készülnek. Az új épület
részbe történő beköltözés után 
a régi vályogfalú épületet lebont
ják.

Milyenek lesznek a lakószobák? 
Hány gondozottjuk lesz?

A garzon lakórészek kétszemé
lyesek, vagy egyszemélyesek, össz
komfortosak. Mindegyik központi 
fűtéssel, mosdó és WC-vel, mini 
gardróbbal van ellátva. A gondo
zottak saját megszokott bútoraik
kal veszik majd igénybe a szobá
kat. A szeretetotthon eddigi lakói
nak száma 50 főről 60-ra emelke
dik.

M it szeretne még összefoglalóan 
megemlíteni?

O tthonunk ellátókömyezete 
egyedülálló, hiszen nemcsak a gon
dozottak hozzájárulása, a hívek 
adom ánya segíti, de saját gazdasá
ga is van. A 21 kát. hold földterü
let, a kert, a konyha és a gazdasági 
udvar kedvező ellátását biztosítja, 
összességében 17 fő -  nővérek -  
konyhaszemélyzet, gazdasági m un
kás dolgozik a szeretetotthonban. 
Mivel most is 25-30 testvérünk vár 
az elhelyezésre, de m indannyiukat 
egyszerre nem tudjuk befogadni, 
így házi ellátást is szerveztünk né
hány idős testvér segítésére. Ezek 
m ár várják a végleges beköltözés 
időpontját. Ezzel a folyamatban 
lévő bővítéssel a szeretetotthon á t
építése befejeződik. A jövőben a 
férőhelyiségek egyharm adát kite
vő szobák összkom fortosítását cé
lozzuk meg.

Köszönöm a részletes tájékozta
tást.

...da -bos.

HITOKTATÓK ORSZÁGOS 
TALÁLKOZÓJA

Április 9-én, szombaton 10-16 óráig 
lesz a budapesti Fasori Gimnáziumban 
ténylegesen hitoktató lelkészek és 
munkatársaik részére. Az ellátást és 
útiköltséget az Országos Egyház bizto
sítja. Jelentkezés: dr. Muntag Andomé 
fasori lelkésznél március 25-igx (1071 
Budapest, Damjanich u. 28/b. Tel.: 
122-2806)

NYÍREGYHÁZA -
A gyülekezet presbitériuma vendég- 

szolgálatra hivja a városból elszárma
zott lelkészeket. Január 30-án Rőzse Ist
ván hirdette az igét a nagytemplomban.

Reménység szerint ez évben még Bá
lint László, Szabó Vilmos Béla, Gáncs 
Péter, Tóth Attila és Povazsanyecz 
Gyöngyi szolgálnak gyülekezetünkben.

BUDAVÁR
A Bécsikapu téri templomban már

cius 13-án este 6-kor a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola egyházzenei 
tanszakának protestáns növendékei 
részvételével böjti vespera lesz. Igét hir
det: Balicza Ivan.

A Keresztény-Zsidó Társaság már
cius 10-én, csütörtökön du. 6 órára az 
újpesti Zsinagóga Kultúrtermébe hív. 
Előadást tart Markovits Zsolt rabbi 
Pészahi szokások és hagyományok cím
mel. Megtalálható IV., Berzeviczy u. 8. 
sz. alatt a 3. metró végállomásánál.

A Magyarországi Gyermekbarátok 
Mozgalmánál a gyermekek javaslata 
alapján Kis János kecskeméti lelkész el
nyerte „1993. Gyermekbarátja” címet.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája március 6-án: Imád
kozzunk azokért, elmélkedjünk azok
ról, akik keresik az emberi élet értel
mét, hogy hihessenek abban: érdemes 
vállalni az élet keresztjeit, nehézségeit.

A Magyar Protestáns Közművelődési 
Egyesület rendezésében március 8-án, 
du. 5 órakor beszélgetés lesz Vajda Fe
renccel, a Fasori Gimnázium igazgató
jával. Helyszín: Bp. Múzeum u. 17. 
(OMIKK Klub.)

FELHÍVÁS ELŐFIZETŐINKHEZ 
Február 6-iki számunkban közöltük, 

hogy lapunk előfizetési díját fel kell 
emelnünk. Többek érdeklődésére kö
zöljük, hogy az előfizetési dij (évi 
1360,- Ft, félévi 680,- Ft) egész évre 
szól. Akije már korábban kiegyenlítet
ték a régi előfizetési díjat, a legközeleb
bi befizetéskor egészíthetik ki ill. kere
kíthetik fel a mai összegre. Köszönjük 
Előfizetőink megértését és szeretetét.

RÁK-lelkisegély telefonszolgálat: 
135-3915. Hívható naponta 9—21 óra 
között. A hívás ingyenes.

HALÁLOZÁS
Kiss István diakónus lelkész, az őri- 

magyarósdi ifjúsági táborhely építője, 
68 éves korában, rövid, békességgel 
hordozott szenvedés után február 13- 
án Szombathelyen elhunyt. Nagy rész
vét mellett temették el február 19-én 
Fehér Károly lelkész és Zügn Tamás 
esperes szolgálatával. „Egy szívet és 
egy utat adok nekik, hogy engem félje
nek mindenkor...” Jer 32,39.

Apróhirdetés

T em plom i padokra  sz ivacspárnák  készíté
sét igény szerinti m éretben  és sz ínben vá
szo n b ev o n atta l vállaljuk . I rán y á r: 2 cm  vas
tag  1200,- F t/m 2, 3 cm  1350,- F t/m 2, 4  cm  
1650,- F t/m 2. 5600 Békéscsaba, E ö tvös u. 4. 
T e l.: (66) 321-520. H A B É R T .

Harang és toronyóra villam osítás , 5 év ga
ranciával. O rb á n  József, 5500 G yom aend- 
rő d , Bocskai u . 31. T e l.: (66) 386-840.

31 éves, 170 cm magas vízvezetékszerelő -  
é szakdunán tú li lakhelyű  férd m egism erked
ne házasság  céljábó l szolid , kom oly , hívő 
gond o lk o d ású  hölggyel. V álaszokat a  Szer
kesztőségbe „A ján d ék ” jeligére kérjük .
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Az én szívem valami többet áhít 

arínál, amit a természet terem  

ön-lénye börtönébe nem világít 

be más igazság, mint kegyelem

Rónay György

A TARTALOMBÓL

AZ ISTEN HÍVŐ EMBER CSALÁDKÉPE

EGYHÁZ ÉS MODERN TÁRSADALOM

GÖRGEY GYERMEKEINEK NEVELŐJE

EGY KÜLÖNÖS APA 
KÉT tÉKOZLÓ FIA

4. Ekkora szeretet!
Amit Lk 15,20b-24-btn az előzmények után 

olvasunk, az emberileg a valószínűtlenség foko
zódása. Már az sem közönséges, hogy egy min
denét szétszóró, élvezethabzsoló, felelőtlen fráter 
nem menekül vádaskodásba, nem játssza az áldo
zatot, nem lesz sem szélhámos, sem öngyilkos, 
hanem igen komoly bűnbánattal összeszedi ki
égett önmagát, s komplett csődjével a hátán ha
zaindul. Mennyire csal olykor a látszat: az ott
hon hordozó közösségéből kiszakadva, elmenő
ben akár az élet hercegének is látszhatott -  pén
zes, ifjú titán - ,  mégis a mind nagyobb romláshoz 
került egyre közelebb. Visszafelé már csont
bőrré soványodott, toprongyos koldusként von
szolja magát, s mégis az élet felé tart! Az irány 
számit, nem a külszín! Nem ámítja magát: beér
né apjánál egy béres-státusszal is. De fölvesznek 
oda egy ilyen hitvány alakot? Ez az atya azonban 
fölöttébb különös: lesi-várja, s amikor fölbuk
kan, rohan elébe. (Kirívó eltérés a kor szokásai
tól.)

„Mire fel” szeret így az Isten?

Itt már fellángol az a sóvárgás, amely -  talán 
nem túl merész a kifejezés -  az Isten ember utáni 
gyötrő vágya. Ez felborít minden papírformát, 
amiképp az „botránkoztatóan” ki is ábrázoló- 
dott a Golgotán szenvedő, szégyenletes kínhalált 
vállaló Istenfiában. Ennek az elbeszélésnek a 
titka az elbeszélő: Jézus Krisztus! Nem olyasmi
ről van tehát szó, mintha Teremtőnk bagatelli
zálná a bűnt. A nyílt vagy palástolt tékozlást, 
Isten-nyugdíjazást, önmegvalósításként elköve
tett önzésmegvalósítást nem lehet meg nem tör
téntté tenni, a következményeket is beleértve. 
Önmagában véve a megbánás sem belépti díj az 
örök életbe, mondván, hogy „Isten majd megbo
csát, hisz’ ez a mestersége” (Voltaire). Hanem 
akkor mi országot ezen a nem egészen földi té
ren?

A helyreállító irgalom

Forrponton a kegyelem drámája -  figyeljünk 
a részletekre. A „rendhagyó” apa nem bírja ki
várni, hogy megtérő fia végigmondja keserves 
vallomását, szavába vágva utasítja szolgáit: Ha
mar, ki a legszebb ruhát, gyűrűt a kezére, sarut 
a lábára! -  ami egyben a teljes jogúvá visszafoga
dást is jelentette, ugyanúgy, ahogyan a jézusi 
„eredj el békességgel” a bűnbánónak az emberi 
közösségbe való visszaillesztését is magában fog
lalta. De ez még nem minden! Intézkedik, hogy 
azon menten vágják le a hizlalt borjút -  zenés
táncos vigalmat rendez ünnepi vacsorával! (Mit 
szólnak ehhez minden idők savanyú kegyesei? 
Hiszen ott minden bizonnyal maga áz atya is 
táncra perdült, elvégre ő örült a legjobban!) Ami 
itt történik, az egy csupa öröm lakodalomra em
lékeztet -  gondoljunk csak a víz borrá változtatá
sára a kánai menyegzőben, ahol Jézus kizárólag 
ezzel a csodával „prédikált”, szavakkal nem.

Ami viszont több jnint bámulatos: hogy az 
Isten ,,fantáziát” lát az efféle bukottakban. Csak 
semmi önámítás: rólunk van szó, nem olyanok
ról, akikre ujjal mutogathatnánk (elterelve ma
gunkról a figyelmet). Akit a Mindenható átvilá
gít, e kemény kegyelem jóvoltából legalábbis 
megsejti, hogy mennyire nincs mire felvágnia az 
egyedüli Szent előtt. „Láttára holtként estem 
lábához” -  fordítanám János „élménybeszámo
lóját” (Jel 1,17). Hanem: ezt feltámadás követi, 
mert a megkerült tékozlót feltámasztotta a hely
reállító irgalom.

Adassék nekünk ilyen új élet.
Dr. Bodrog Miklós

A R A N Y  JÁNOS

Az örökség

A zok a magyarok, k ik  e hazát 
Véren vették, vérrel ótalmazák,
A zok a magyarok, ha riadót fú ttá k ,
A  halál képétől nem messzire búttak.

Lakásuk volt paripájok háta,
Vetett ágy ok kemény nyeregkápa:
E ttek és aludtak vérmocskolta nyergen,
Jártak éjjel-nappal sok nehéz fegyverben.

Nem kérdezték: sok-e az ellenség?
Olvasation próbáltak szerencsét;
Tudták, a szerencse mindig ahhoz pártol,
Kinek szíve még a halálban is bátor.

Elfogytak, elzülltek ottan-ottan,
Szép országok hevert elhagyottan,
Fölveré az Isten mindenféle gyoma,
Éktelenné tette török, tatár nyoma.

Rongált zászló lön az ő  formája,
Nem volt annak színe, sem fonákja,
Itt-am ott sötétlett rajta egy-egy vérfolt:
Szép zászlónk, az ország, váznál nem egyéb volt.

E  becses zászlónak, a hazának,
Védelmében hányán elhullónak!
Vérükben a rudját hányszgr megfereszték 
Régi ősapáink! de el nem ereszték.

így a zászló ránk örökbe maradt,
Ránk hagyták azt erős átok alatt:
Á tok  alatt hogy, ha elpártolunk attul 
Ne legyen az Isten istenünk azontúl.

M ost telik be, vagy soha, ez átok.
A  zászlót, a zászlót ne hagyjátok!
H a m inket elfú az idők zivatarja:
Nem lesz az Istennek soha több magyarja.

A környezet és az élővilág 
megőrzésének felelőssége
Környezetvédelem -  gyakran halljuk m anapság ezt 

a szót és emlegetjük is, am ikor lakóhelyünk környéké
nek víz- föld- levegőszennyezettségét bőrünkön ta
pasztaljuk. Környezetvédelmi és Területfejlesztési M i
nisztérium (K TM ) foglalkozik a feltárás, védekezés, 
megelőzés és megtiltás feladataival. A minisztérium 
tudom ányos megalapozottsággal igyekszik végezni 
m unkáját. M ost először fordult elő, hogy egynapos 
konferenciára tudósokat, művészeket és teológuso
kat, egyházi személyeket hívtak egybe.

Gyurkó János miniszter vezette be a tanácskozást. 
Nem  elég csupán annak belátása, hogy környezetünk
kel foglalkozni kell, szükség van késztetésre, erkölcsi 
háttérre. Az erkölcs nevelésében pedig kiemelkedő 
szerepe van az egyházaknak, m ásként m ondva a ke
resztyéneknek. A m ögöttünk lévő rendszerben azt 
hangoztatták: változtasd meg a környezetet és meg
változik az ember. Ez az elmélet m egbukott -  akik így 
vélekedtek, tagadták az eredendő bún taná t - ,  m ond
ta Bolberitz Pál dékán. Ő említette meg azt is, hogy 
a környezetvédelmi mozgalom nyugatról történt „be
gyűrűzése” hozta nálunk a rendszerváltozást is.

Tudósok foglalták össze: három  veszély fenyegeti 
a jö v ő t: az erőforrások kimerülése, a környezetrom 
bolás és a hozzáférhetőség korlátozása. Innen látható 
a tudom ány felelőssége.

A keresztyének felelősségét a Biblia szavai je lö lik : 
„műveljétek és őrizzétek” . Ez nem a természet leigázá
sát, átalakítását jelenti -  ennek eredménytelenségéről 
szüntelenül meggyőződhetünk —, hanem  megőrzését, 
a vigyázást az Istentől kapott örökség felett eis annak 
továbbadását az u tókornak. És ez m ár etikai kérdés.

A  keresztyének felelősségéről az egyházak felkért 
előadói szóltak. Egyházunk nevében Hafenscher Ká
roly c. professzor szólt, aki különösen a médiumok 
felelőssegét emelte ki, hiszen nagy m értékben befolyá
solja az emberek felfogását az, am it újságokban olvas
nak, rádióban hallanak vagy televízióban látnak ar
ról, mi történik Isten terem tett világában, m it rom bol 
vagy őriz meg az ember. Szebik Imre püspök előadása 
kiemelten a keresztyének felelősségéről szólt. Arról, 
hogy m indannyian felelősek vagyunk, hogy a gondol
kodásm ódunknak kell átalakulnia. Szükség van a jó 
zan ész m egfontolására éppúgy, m int a szív érzelmére, 
spirituális értékekben való gazdagodásra. (E lőadását 
lapunk következő szám ában közreadjuk.)

A művészek sorában megszólalt, m int felkért elő
adó Szokolay Sándor zeneszerző, aki kim ondta, hogy 
a művészetek felelőssége nem választható el a hittől. 
A teljesítményről a m editációra kerüljön a hangsúly!

A tanácskozás összefoglalását Hegedűs Lóránt püs
pök végezte, a hit, a tudom ány és az etika szerepét 
emelve ki. A hit az igére adandó személyes válasz, a 
tudom ány elképzelhetetlen etika nélkül, az etika vi
szont világformáló erő lett.

G yurkó János miniszter eredményesnek m ondta a 
tanácskozást és folytatását ígérte a jövőben.

tszm

MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET?
1848 tavaszán végigsöpört az 

öreg kontinensen a fiatalos hevüle- 
tű  forradalom . Birodalmak, örök
nek hitt trónok rendültek nagy hir
telen. A pozsonyi országgyűlés el
addig álmos, halogató ülései után 
friss, határozott cselekvésre hatá
rozta el magát. A vértelen pesti 
forradalom  lázba hozta az ifjúsá
got, hatalm as erők mozdultak 
meg, fogtak össze a m odem  M a
gyarországért. Ennek az időszak
nak korszakos dokum entum a az a 
bizonyos 12 pont. A nemzet kíván
sága, hogy „legyen béke, szabad
ság és egyetértés.”

1994 kora tavaszán a választá
sok küszöbén ugyancsak elgondol
kodtatok a kordokum entum ok, a 
történések és az elemzések. Tu
dom, hogy a történelmi szituáció 
egészen más napjainkban, mint 
volt 146 éve, mégis néhány ponton 
igen jelentősek az áthallások. 
A Habsburg ház hatalm a, befolyá
sa M agyarországon megszűnt. 
Teljesen független ország lettünk. 
Felcsillant a remény, hogy hosszú 
tespedtségből az ország újra be
kapcsolódik a fejlett N yugat vér
áram ába, és itthon is kiépül a pol
gári államiság rendje.

Szép kezdet... így éltük meg 
szép kezdetként a 89-90-es fordu
lato t is, fellélegezve, nálunk is de
mokrácia lesz. Mennyi szépsége 
volt ennek az időszaknak: soha 
ennyi lapot nem alapítottak M a
gyarországon, mint ebben az idő
ben. Megszűnt a ránk kényszerí- 
tett gazdasági és katonai rendszer. 
A megszálló csapatok utolsó kato
nája is elhagyta az országot... Ki 
gondolta volna.. A világméretű 
gazdasági válság, az új útkeresés 
buktatói és nehézségei azonban 
sok család számára lecsúszást, el
szegényedést és elkeseredést hoz
tak. A politikai élet is egyre dur

vult, közben déli határainktól nem 
messze háború dúl. A horvátor
szági két évvel ezelőtti harcok 
hangjai Pécsig hallatszottak, sok 
emberben nem kis félelmet keltve.

MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET?
Sajnos újra aktualitása lett en

nek a jám bor óhajnak. A II. világ
háború után születettek, az úgyne
vezett „békeviselt” nemzedék most 
döbben rá arra, hogy mekkora 
kincs a béke. Néhány hónapja ott 
álltam Eszék főterén, körülöttem  
frissen tatarozott házak között 
üszkös romok emlékeztettek a ke
gyetlen harcokra. A katolikus 
templomból esküvői menet vonult 
ki. Boldog, csillogó szemű fiatalok, 
m ögöttük többen feketében...

A sérült ablakok bedeszkázva, 
ezernyi seb az Isten házán. Legyen 
béke, maradjon béke, remélem so
kan imádkoznak ezért. A pécsi 
templomunkban az o ltár sarkán 
mementóként ott fekszik egy kis 
darab színes tégla. A találatot ka
pott eszéki evangélikus templom 
külső faláról való, ez figyelmeztet 
bennünket arra, hogy el ne felejt
sünk imádkozni a békéért.

MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET? 
Legyen béke, szabadság és egyetér
tés.

Igen legyen szabadság is. Meg
nyom orított öregjeink mesélik a 
kitelepítések, lakosságcserék, ma- 
lenkij robot, deportálás rémségeit. 
Auschwitz, Vorkuta, Fő utca, 
Andrássy út 60., Recsk, H orto
bágy. .. Ugye nem kell különöseb
ben magyarázni?! Hála Istennek 
ezek nem mai aktualitások. A vas
függöny szögesdrótja is turista 
szuvenír lett, m aradjon is az!

A  sajtó, a szólás, a gyülekezés, a 
vallásgyakorlás szabadsága alkot
m ányosjog, m int minden tisztessé

ges jogállamban. Fáj, hogy a sza
badság szép rendje árnyékában oly 
durvuló stílusú lett a közélet, vi
rágzik a korrupció. Kell a szabad
ság, de etikai tartás nélkül a vissza
élés forrása lehet. „A hír szent, a 
vélemény szabad”, de gyűlöletet 
szítani, becsületbe gázolni, félel
met kelteni...?

MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET? 
Legyen béke, szabadság és egyetér
tés.

Miben is kellene egyetértenünk? 
Hogy melyik párté legyen a vezető 
hatalom? Majd eldöntik a szava
zók. Uniformizált vélemények kel
lenének? Aligha.

De egyetérthetnénk végre ab
ban, hogy ez az ország a mi ha
zánk. Kijózanodtunk abból a né
hány év előtti eufóriából, hogy itt 
ham arosan a fejlett nyugati világ 
életszínvonala lesz. Nem lett. Ezért 
az országért az áldozatot nekünk 
m agunknak kell meghoznunk.

Nemzetiségre, nyelvre, vallásra 
való tekintet nélkül. Hogy ottho
nos otthonunk legyen ez a haza.

Varsányi Ferenc

LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

Február 15-20 között Géni
ben ülésezett a Világszövet
ség programjainak anyagi 
kérdéseit a következő évekre 
előkészítő bizottság. A ta
nácskozáson részt vett dr. 
Harmati Béla püspök, aki a 
konferenciához csatlakozóan 
meglátogatta a Genfi Ma
gyar Protestáns Gyülekezet 
presbitériumát is.

LELKÉSZ LESZEK

M inden evangélikus számára 
fontos a kérdés: m it tehetek a jövő 
lelkipásztoraiért? A megújulás út
ját, amelyen minőségi változás kö
vetkezhet be, együtt kell keresnie a 
hallgatók közösségének, tanárok
nak és a gyülekezeteknek. Mégpe
dig m a, mert nincs idő várakozás
ra. A roham osan szaporodó szol
gálati területeken nem lesz képes 
helytállni a jelenlegi lelkészi kar. 
G yorsan kellene a frissítés, új 
m unkaerő beállása. De be kell lát
ni azt is, hogy emellett a jogos 
igény mellett a teológus ifjúságnak 
is jogos a félelme a szolgálatokkal 
kapcsolatban. Az igények már- 
m ár azt fejezik ki, hogy a jövő lel
kipásztorának a „minden minde
nekben” helyzetében lehet majd 
csak dolgoznia. A  gazdasági kér
désektől a beteggondozásig, óvo
dáskortól az aggastyánokig, tiszte
letre méltó polgároktól a perifériá
ra sodródottakig mindenhez és 
mindenkihez értő lelkészeket vár
nak napjainkban. Nem épp ettől 
kellene m egszabadulnunk? És 
visszatalálni ahhoz a lelkésztípus
hoz, amelytől azt várják, hogy is
tenközeiben és emberközelben vé
gezze m unkáját. M ert am it lázasan 
keresünk, az valahol mégis itt rej
lik. H iába minden igyekezet, kap
kodás és rohanás, ha az alap nem 
elég szilárd, nincs jövője a lelkészi 
életnek és szolgálatnak. Ki kellene 
alakulnia annak az egyértelmű 
igénynek, hogy a lelkész minde
nekelőtt lelki élet alakításán fogla
latoskodjon. M i mindenre lenne 
szükség ehhez? M inek kellene á t
alakulnia? Hol kezdhetjük el az 
alapozó m unkát? Teológusoknál? 
T anároknál? Gyülekezetben?

Mit tehetünk?
Egyházban? Valószínű e négy te
rület összekapcsolódásával.

Vissza az evangéliumhoz

Nem utópisztikus megközelítés 
ez, inkább a gyógyulás helye lehet 
túlbonyolított kérdéseink idegesítő 
útvesztője után. Vissza kellene ta 
lálnunk ahhoz az egyszerű kezdet
hez, ahogyan Jézus tanítványai in
dultak. Ä döntő a hívó szó meg- 
hallása. Tudom , hogy ki indít a 
szolgálatra. Érzem, hogy kinek 
van első renden szüksége rám. 
A kezdetekhez való visszatérés azt 
jelenti, hogy az evangélium, az 
öröm hír üzenete és ereje járja  á t az 
életünket. Ezért állunk a szószék
re, és ezért indulunk emberek felé. 
A saját életünkben megtapasztalt 
értéket szeretnénk mások életébe is 
átsugározni. M inden szolgálatvál
lalásnak az igazi alapja ez a belső 
öröm  és indíttatás.

M int a tanítványok. Egymástól 
teljesen eltérő emberek, de Jézus 
keze alatt a közös ügy érdekében 
összecsiszolódnak. A mai lelké
szek, teológiai hallgatók is a sok
színűséget tükrözik, de szabad tu
domásul vennünk, hogy Jézus 
m unkája nyomán mégis az egysé
ges szolgálatvégzés lehet csak az 
utunk. Lehetnek eltérő megnyilvá
nulásaink, de az alapkérdés tekin
tetében egyetlen közös alapon 
nyugszunk. Nem mi indulunk 
egyedül, hanem Jézus indítja köve
teit együtt. Nem mi vállalkozunk 
egy komplex lelkészi hivatás betöl
tésére, hanem Jézus ad még ma is 
szolgálati lehetőséget. Bizony mi 
sem alapozhatjuk másra a szolgá
latunkat, m int arra a nagy irgal

masságra és türelemre, amellyel Jé
zus viszonyul tanítványaihoz. Ez 
sohasem jelent mentséget mulasz
tásokra és gyengeségekre, ez csu
pán az alázat, amely számol a rea
litással : Az evangéliumhoz történő 
visszatérés ennyit jelent: nem egye
dül fejlődünk lelkipásztorrá, sem
miképp sem „fejlesztünk” lelki- 
pásztorokat, hanem Jézus munkál
ja  általunk a jövő egyházának út
ját. Ebben a munkában bármilyen 
módon részesülni hatalmas öröm 
és erő feletti vállalkozás.

Vissza a csendhez

Csak gondozott lelkű ember vál
hat lelkigondozóvá. A feltölteke- 
zett lelkész lehet sokak vigasztaló
ja  és támasza. Az erős képes segíte
ni a gyengét. Csak aki látja a célt, 
vezethet reményvesztett és céltté- 
vesztett embereket.

M ai papi életek nagy hiánya a 
csend rendező ideje. Egy lelkigya
korlaton, amelyen lelkészek vettek 
részt, mindenki arra panaszko
dott, hogy nincs ideje elcsendesed
ni, imádkozni és gondolkodni. 
Reggeltől estig hatalmas a tempó, 
egymást érik a feladatok. Nincs 
idő a csendre. Ugyanezek az embe
rek egy másik összefüggésben be
számoltak arról, hogy napi két óra 
televízió és 2—3 óra értelmetlen és 
idegesítő ügyintézés tölti ki az ide
jüket. Mindenkinek m agának kell 
megtalálnia a csend lehetőségét, 
sőt meg kell harcolni érte. Áldoza
to t hozni érte. Nélküle állandósul 
a zaj életünkben, és képtelenek le
szünk a szolgálat legalapvetőbb 
elemeire. M ert az m ár ma kirajzo- 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Feri barátom vi
szi tovább ezt a ro
vatot, ezért most 
szeretném megkö
szönni leveleiteket, 

segítségeteket, 
kedvességetek 

számtalan formá
ját. Nekem tényleg 
sokat jelentett a 
Veletek való 
együttjátszás örö
me. Segítsétek Fe
rit is, hogy öröme 
teljen ebben a mun
kában. Sziasztok!

Koczor Tamás

KISISKOLÁSO K BIBLIÁJA FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Talán Te is felveszel engem, Istenem.
Sokszor nem bírom már a lábamat emelni,
túl nehezek az emelkedők,
túl gyorsak a lejtők,
túl nagyok a gödrök,
túl kemények a kövek.
Kezemet nyújtom feléd.
Kiáltok, bálid meg hangomat!

Te rám nézel szelíden.
Nem kérsz számon semmit,
nem kérdezel,
nem bírálsz,
nem nevetsz ki,
nem teszel nevetségessé.
Aztán lehajolsz hozzám, 
mint apa a fiához.
Nyújtod kezedet és fölemelsz.
Mint mindig, ha elfáradok...

Mária és Márta Képforgató
Jézus barátainál 

van. Csak a két 
testvér, Mária és 
M árta van otthon. 
M árta felszolgál, 
Mária pedig Jézus 
lábainál ül, és hall
gatja a tanítást.

M árta elégedet
len: „Jézus, a test
vérem magamra 
hagyott a szolgá
latban. Jó lenne, 
ha segítene ne
kem!” Jézus azon
ban mást m ond:

1 s %
%
; ,

<L t:
Gondoltunk egy bibliai történetre, melynek egy-egy jel

lemző képét nyolc egyforma darabra vágtuk szét. A négy 
képből igy 32 darabot kaptunk. Hétről hétre közzéteszünk 
nyolc részletet, képenként kettőt-kettőt, persze alaposan ösz- 
szekeverve.

A feladat: minél kevesebb darabkából felismerni, hogy 
mit ábrázolnak a képek, és melyik történethez kapcsolód
nak. Segítségként azt eláruljuk, hogy mind a négy történet 
valamelyik evangéliumban olvasható. Ha csak egyre is rájöt
tél, már akkor is érdemes elküldeni a megfejtést, mert a 
pontokba az is beleszámít, hogy milyen gyorsan jössz rá az 
egyes történetekre. így az újság megjelenését követő keddig 
.postára adott válaszok több pontot érnek, mint amik ez után 
kerülnek beküldésre.

„Márta, túl so
kat fáradozol. 
Nem ez a fontos. 
Mária jobban 
döntött. Amit hall 
tőlem, azt nem le
het elvenni tőle 
többé.”

f

A gyerekrovat készítői stábjának címe:
Koczor Tamás, 2373 Dabas-Gyón, Luther u. 14.
A leveleket és a játékot a következő címre küldjétek: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

PR Ó B Á L D
M E G !

Szőlő
szem-jelvény 
egy vonallal
Akár a Szőlő

szem Klubotok jel
vénye is lehetne ez 
a rajz. Próbáld 
meg egyetlen vo
nallal végigrajzol
ni egy másik la
pon!

400 ÉVE

Balassi Bálint halála
A hányatott életű, jobb sorsra érdemes költő, kit 

indulata és vére sokszor magával ragadott, s igy otthoni- 
hazát vesztve, nem egyszer bujdosni volt kénytelen, 1593 
őszén Lengyelhonból hazatérve bekapcsolódott a török 
elleni újra fellángolt küzdelmekbe. Ott jeleskedett vitézi 
módon kardjával a nógrádi Divény várának visszafogla
lásában, s lelkesen indult az új tavaszon Esztergom alá 
gyülekező nemzetközi táborba, hogy személyes jelenlé
tével buzditsa-segítse az ostromló sereget.

Életével sem törődve, vakmerőn rontott a törökökre, 
mikor halálos sebesülés érte a lábán 1594. május 19-én. 
Bajtársai siettek segítségére és a felcserhez vitték. Rop
pant erős akaratából tellett még arra, hogy -  miként 
Rimay János feljegyezte -  az operáló tábori orvosnak 
Vergiliust idézte. Végvári katonaként Balassi nemcsak 
a latin, német és lengyel, de még a török irodalmat is 
ismerte. A súlyos műtét utáni napokban pedig az 51. 
zsoltárt lefordította kortársa, a francia származású 
Theodor Béza zsoltárparafrázisából. Ez a vers volta
képpen Balassi Bálint utolsó költeménye, végső imád
sága, mégis legelőször látott nyomtatásban napvilágot, 
mert hűséges tanítványa, Rimay beleszőtte a költőt 
dicsőítő emlékversébe 1598-ban.

A 12 szakaszos költemény-imádságból hadd álljon itt 
az első és az utolsó kettő:

„Végtelen irgalmú, 
ó te nagy hatalmú 
Isten légy már kegyelmes!
Onts ki mindenestől 
jódot rám kebledből, 
mert Iá’ mely veszedelmes 
bűnöm miatt lelkem, 
ki titkon rág engem, 
mer nagy sebbel sérelmes.

/_______________________

Imé kioldoztam 
s te elődben hoztam 
fene ötté sebemet,
Kit csak te gyógyíthatsz, 
életre fordíthatsz

,  szánd keserves fejemet.
Bűneim kínjával, 
testem fájdalmával 
ne gyötörd életemet.

Ha előbb nem hattad, 
sőt hozzád fogadtad, 
tehát mostan se hadd el 
jóvoltodból szegént, 
jó szokásod szerént 
Sión falát támaszd fel, 
hogy mint áldozatot, 
adjak úgy hálákot, 
ki néked leginkább kell.”

Bencze Imre

Ceruzasorok
Kálmán Attila államtitkár 
és Makovecz Imre építész 

előadása után...
Egyház és politika -  kereszténység és közélet cím

mel rendezte meg a KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége) m ár hagyományossá vált kerekasztal- 
beszélgetését, mely alapgondolatán és tartalm a m on
danivalóján túl, lebonyolításában is követendő példa 
lehet a hasonló találkozást, előadást szervezők részé
re. Két tudós -  jól ismert közéleti emberek ö t-tíz  
_____________________________ L_________ „

HERVAY G IZELLA:

PSALMUS
Mindig van egy koszorúkkal 
felvirágzott föld-darab, 
amit hazának nevezünk, 
ahol a bánat az arcra fa g y  
és mindig megmarad -

Mindig vagy egy lábnyomokkal 
agyondöngölt föld-darab, 
amit hazának nevezünk, 
ahol mosolyogva ké l f e l  a nap 
és mindig megmarad -

Mindig van egy marék göröngy, 
ha más már nem marad, 
liftbe-szorult, fuldokló remény, 
amit hazának nevezünk 
és mindig -

Mindig van egy Haza, egy Ott
hon, ahova vissza-visszatérünk ka
landozásaink után, ahova mindig 
vezet egy út. Mindig van egy isme
rős táj, amit nem feledünk, ha mesz- 
sze szakadunk is tőle. Van egy föld, 
amit hazánknak mondunk, és ilyen 
csak egy van, egyetlenegy...

Azoknak a legszomorúbb az éle
te, -  azt hiszem - ,  akik hazátlanok, 
mert nincs gyökerük. Otthontala
nul kóborolnak a világban, hol itt, 
hol ott kapaszkodnak meg, de az 
élet továbbsodorja őket: nincs ma
radásuk.

HAZA -  különös csengésű ez a 
szó. Hiszem, hogy még ma is, ami
kor inkább így szoktuk haliam, 
mondani: Magyarország, állam, 
Köztársaság. Ellaposodott, szürke 
szavak: szürkévé lesz tőlük az éle
tünk is. Hiszen egy államban, egy 
köztársaságban egy tíz és félmilliós

közép-erópai országban nem érez
hetjük otthon magunkat. Csak a 
Hazában. Nem kellenek nacionalis
tajelszavak ahhoz, hogy hazaszere
tet ébredjen bennünk, nem kellenek 
hatalmas zászlók, hangos ünneplé
sek, nagygyűlések, ceremóniák. Ta
lán inkább szükségünk lenne lelke
sedő és lelkesítő Petőfikre, megfon
tolt és áldozatos Széchenyikre, név
telen hősökre, akik a hétköznapok 
egyre pergő egyhangúságában vál
lalták, elfogadták a magyar sorsot 
ezen a sokat szenvedett talpalattnyi 
földön. Eltek és harcoltak -  remé
nyért, jövőért, a következő nemze
dékek boldogulásáért.

Hazaszeretet -  talán azt jelenti: 
vállalom a helyem. Ott, ahol sokszor 
a bánat az arcra fagy: gazdasági 
válság, gondok, nehézségek követik 
egymást, de ahol a nap mosolya az 
oly gyakran fuldokló remény ellené
re is megmarad -  mégis. Mihdig.

KRISZTUSOM!
Szeretnék találkozni Veled az úton, amelyen elin

dultál újra, most is, a kereszted felé. Szeretném láb
nyomod kísérni, jelenléted örömében élni, és mégis 
érezni magányosságod, fájdalmaid, gyötrő aggodal
maid, és az arcodról legördülő nehéz izzadságcseppe- 
ket. Szeretném, Uram , megérteni, hogy mindez értem 
történt, azért, hogy életem legyen. A Tiédet adtad 
oda, a bűntelent és tisztát, az én értéktelen, vétkekkel 
terhelt életemért. Hogyan is köszönhetném meg ezt 
Neked? Ú jra böjt ideje van, és Te megint elindulsz 
Jenizsálem felé, váltadon a kereszttel, amit mi m a
gunk ácsoltunk, és tettünk rád. Szó nélkül viszed, 
cipeled és roskadozol, közben pedig egyre rakjuk, 
rakjuk válladra a te rhet: kő nehéz bűneinket, kicsiny
hitű kétkedéseinket, szürke, fáradt életünk gondjait, 
sebző, gyilkoló szavainkat, a m ozdulatokat, amelye
ket harag és gyűlölet já r  át, a sötétség leplével takart 
gondolatainkat... Nem»szólsz? Még ezért is képes 
vagy nekünk megbocsátani? Hogy lehet, hogy ennyire 
szeretsz? Nem tudom  a választ, de köszönöm N eked! 
Szeretnélek most elkísérni, U ram , hogy ne legyél egye
dül a bűnökkel, az én bűneimmel. Szeretnélek elkísér
ni, hogy ne legyek egyedül. Te mész előttem, egy nagy 
kereszttel, és én a nyom odban járva szeretném szeret
ni a magamét. Segíts, hogy elfogadjam, add erődet, 
hogy bátran  felvegyem és hordozzam. Tudom , Uram , 
hogy csak az a szenvedés érdemli meg á „Kereszt” 
nevet, amelyet szeretettel hordozok, m int Te. így vál
hat fájdalmasan szép diadallá, hiszen a kereszt, 
amelyre az élet lassan-lassan fölfeszít, felemelkedhet 
a földről az ég felé... A kereszt, amely két vonalból: 
egy vízszintesből és egy függőlegesből áll, azt je len ti: 
életem nagy mínuszát átszeli a Te végtelen kegyelmed: 
a mínuszjel pluszjellé vált, és ez egyedül szereteted 
által lett. Az összeadás keresztje összekapcsol Veled: 
nincs többé akadály, ketten vagyunk, Te és én. U tadat 
járom , Te mész előttem. Köszönöm, hogy elkísérhet
lek, hogy elkísérsz. Köszönöm, hogy az ú t ott, a 
G olgotán nem ért véget: feltámadtál, és ezért élhetek 
én is Veled, Benned, aki maga vagy az Élet, Uram. 
Ámen

percenként váltva egymást, egymás gondolataihoz, 
véleményéhez kapcsolódva beszélt a témáról. Az idő
szerű problém ák felvetése elgondolkoztató, mindenki 
szám ára érthető, sőt továbbgondolásra késztető volt. 
M ásfélórán keresztül lankadatlan figyelemmel, érdek
lődéssel hallgatták a jelenlévők. A sok kérdést össze
foglaló beszélgetésbe bekerült a m ost megjelent Nem 
zeti alaptanterv is, és nem kevés szó esett a családról.

M indkét előadó saját gyermekkoráról kezdte m on
dandóját: a családi élet eléggé nem hangsúlyozható, 
jövőt form áló erejével, a szülő-gyermek közötti kap
csolat őszinteségének, az egymáshoz tartozás érzésé
nek m indent megszépítő, a nehézségeket áthidaló kö
telékével. -  Amit nem a vagyon jelent. Egyikük sem 
palotában nevelkedett, falusi otthonban, vagy egysze
rű  városi környezetben, de a családi élet, az összetar
tozás, az otthon melege, a tiszta légkör tette gazdaggá 
gyerm ekkoruk éveit. Beszéltek az iskola, a pedagógu
sok felelősségéről példam utatásáról: nem mindegy, 
hogy otthon vagy az iskolákban milyen benyomások 
érik a gyereket, milyen példaképet lát maga előtt, kit 
akar utánozni? Ezek a m ondatok egy régi tanítót 
ju tta ttak  eszembe, akinek naplóját féltve őrzöm.

Németh Ferenc sárszentlőrinci tanító  1913-ban, m ár 
reszkető kézzel, tintával, válogatott kifejezésekkel, 
szép m agyar m ondatokkal leírta több évtizedes taní
tósága minden emlékét. (Nagyapja, az ugyancsak Né
meth Ferenc nevű tanító, aki Sárszentlőrincen Petőfit 
taníto tta  és a kis Petrovics Sándor másfél évig nála is 
lakott.) Nevelésben, tanításban példaképe nagyapja 
volt; s hogy a jó  példát mennyire tudta követni, arra 
bizonyíték az alábbi levél,'melyet tanítványa, Péterfy 
Sándor irt néki Budapestről, 1897. november 12-én. 
(.Péterfy Sándor pedagógus, tanügyi író, a tanítóság 
egyesületi szervezésében és irányításában korának 
egyik vezető alakja. 1875-ben kezdeményezésére ala
kult meg az Eötvös-alap, létrehozta a m agyar tanítók 
két főiskolai internátusát, szerkesztette a Népnevelők 
lapját stb.)

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS
A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 

várja az általános iskola 4. (esetleg 5.) osztályába járó 
tanulók jelentkezését a nyolcosztályos gimnáziumba.

A már két éve folyó magyar tannyelvű képzés mellett 
-  minisztériumi hozzájárulással -  az 1994/95. tanévtől 
német nemzetiségi nyolcosztályos gimnáziumot is indí
tunk.

Jelentkezési lapok az iskolában kérhetők (Sopron, 
Széchenyi tér 11.) vagy telefonon igényelhetők (99/312- 
250). Jelentkezési határidő: 1994. március 16.

RÓ N A Y  G Y Ö R G Y :

Róni 6,3-11

Te keresztre feszíte tté l magadban, 
hogy, régi ember, meghaljak veled, 
s holtodban elvérezve halhatatlan 
kínodból nyerjek örök életet;

S  én megfeszitlek, és minél vadabban 
verem beléd a bűnös szögeket, 
annál inkább egy leszek veled abban,

, , [ $ ő  kereszted, amit szenvedek: :: i
,.A K i l K í H Y l  y t J O»  j flA lT M & V

0  halálod halottját, válts meg engem, 
hisz irgalmad holtunknál is nagyobb, 
s engedj a szived sírjában pihennem, 
míg halálodból fö l  nem támadok,

hogy holtod társa, haláltalan éljek 
dicsőségedben, ahogy megígérted.

„Van-e élet a halál előtt” összefoglaló címmel 
1994. március 26-án, 10-től 15 óráig ifjúsági csen
desnap lesz Óbudán a III. kér. Dévai Bíró M átyás 
tér 1. sz. alatt. Megközelíthető: Batthyány tértől a, 
86-os, M oszkva tértől 84-es, Nyugati pályadvartóli 
a 6-os busszal a Kiscelli utcáig.

Fellépnek: Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos He-i 
gyi beszéd című szerzeményükkel.

„Kedves Bátyám, szeretve tisztelt M esterem! ...M i
vé lettem volna én?! ha ezelőtt 40 évvel nem emel 
magához, ha előttem soha meg nem hom ályosítható 
nemes példával nem buzdít, nem serkent arra, hogy 
m agam at tovább képezzem, tanulgassak, kötelessé
geimet híven teljesítsem, elöljáróimat tiszteljem, ta 
nulótársaim at személyválogatás nélkül megbecsül
jem ... Megelevenül előttem Németh Ferenc alakja, 
aki még az iskolából kibocsájtott gyermekeket is óvta, 
védte a veszedelemtől s el-elkisérte s velem is elkísér
tette őket a zivataros időben a távol fekvő falvaikba... 
Szép geresdi emlékeim is úgy hatnak rám , m int an- 
nakelőtte m indenkor... M aradtam  mély tisztelettel 
hálás híve és tanítványa Péterfy Sándor."

Németh Ferenc nagy élményt jelentő naplóját s leve
lek m ásolatát a hatvanas évek elején, 90 évéhez köze
ledő unokájától kaptam , aki sokat mesélt nagyapjáról 
és Petőfit tanító  ükapjáról. A kkoriban csak a rádió
ban sikerült rövid megemlékezést felolvasnom a nagy 
tanítókról és m unkásságukról. Csaknem két évtized 
után  közölte hosszabb emlékezésemet Ném eth Fe- 
rencre a KÖZNEVELÉS (1972. VI. 2.) és a M agyar 
Nemzet. A Napló kiadását mindenütt visszautasítot
ták, még az országos Pedagógiai K önyvtár is „ilyen 
írásokra m ost nincs szükség!” szavakkal ad ta vissza. 
Vajon ma sincs még szükség ilyen szellemi értékre?

Am ikor a KÉSZ előadótermében Kálmán Attila  és 
Makovecz Imre a nevelői, oktatói példaképekről be
széltek, erre az évtizedek óta féltve őrzött naplóra 
gondoltam  (70-80 gépelt oldal), melyet néptanító író
ja  e sorokkal fejez b e :

„.. .A legtöbb ember jz t  tartja, hogy jutalom  alatt 
aranyat, ezüstöt, drágaságokat kell értenünk. H a ez 
igaz volna, akkor az én hosszú életemnek semmi ju ta l
ma nem volna? de én a csengő ércnél becsesebbnek 
tartom  ezt a drága kincset, amit a közjó érdekében 
történt fáradozásunkért nyújtanak: az elismerést, a 
hálát, a köszönetét...”

Schelken Pálma I
9*'
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Perlaky G éza negyvennyolcas honvédhadnagy em lékezete
A nevezetes Perlaky nemzetség 

ősei Hunyadi M átyás főajtónálló- 
mesteréig követhetők nyomon. Ez 
a nagymúltú evangélikus család 
négy évszázadon át a lelkészek és 
főpapók egész sorát ad ta egyhá
zunk dunántúli egyházkerületének 
és közöttük majdnem minden Per
laky író, költő is volt egyszemély- 
ben. A Perlakyak közül ismert 14 
lelkész sorából ez alkalommal csu
pán Perlaky Géza, volt 48-as hon
védhadnagy nagyapjának és édes
apjának emlékét idézzük fel.

A nagyapa, Perlaky Gábor 
1787-től Bezin lelkész, majd mi
után ott templomot építtet, Ne- 
mesdömölkre kerül, ahol lelkész, 
majd püspökként, a Türelmi Ren
deletet követő enyhülés időszaká
ban közel száz gyülekezetét szer
vez, 76 tem plom ot szentel fel és 87 
lelkészt iktat be hivatalába. Ő ke
reszteli Berzsenyi Dánielt és mint 
keresztapa segíti az ifjú tehetség 
kibontakozását.

Perlaky Géza apja, Perlaky Dá
vid 1811-től Bezin lelkész és 1837- 
től G yőr vármegyei esperes. M un
kássága során tíz gyülekezetben 
volt lelkész és m indenütt tem plo
mot, iskolát építtetett, melyért 
„templomépítő” jelzővel illették. 
A fennm aradt hagyomáriy szerint 
1848-ban egy küldöttség tagjaként 
já rt gróf Zichy Ferenc császárpárti 
főúrnál. M int a küldöttség szószó
lója, kérte, hogy a hazafias m aga
tartása m iatt bebörtönzött H auber 
M áté dunántúli püspököt bocsás
sák szabadon. Am ikor beszédében 
kinyilatkoztatta, hogy kétmillió el
nyom ott protestáns nevében szól, 
a főúrtól elutasító választ kapott. 
„H a az uraknak kétmillió hívük 
van, nekünk meg ágyúink vannak” 
-  szólt a zord válasz. Ezek után  
nem csoda, hogy a tárgyalás ered
ménytelenül zárult és a m agyar 
nép szabadságharca útján próbál
ta kivívni majd megvédeni szabad
ságát és függetlenségét.

Ennek a szabadságharcnak lett 
vitéz katonája Perlaky Géza, aki 
családi örökségként kapta a m a
gyar haza szeretetét, ezért nem  ler 
hét véletlen, hogy 1848 nyarán, a 
szerveződő honvédsereghez ön
kéntesként csatlakozott. A 13. 
honvédzászlóaljhoz osztották be

közhonvédnek, ahol ham arosan 
őrmester lett, végül 1849. április 
elsején hadnaggyá léptették elő. 
1849 januárjától a feldunai had
testben, majd 1849 nyarától a fel
ső-magyarországi (IX.) hadtest 
kötelékében harcolt az orosz sere
gek ellen.

A szabadságharc leverése u tán  -  
büntetésből -  besorozták az oszt
rák hadseregbe. Innét 1852-ben le
szerelték, ennek ellenére megfigye
lés a la tt ta rto tták ; ezért félrevo
nulva a közélettől, a Veszprém me
gyei Dörögd-pusztai birtokán gaz
dálkodott. Nyugdíjasként Pápára 
költözött és ekkor m ár részt vett a 
közéletben. Az evangélikus egy
háznál különböző tisztséget tö ltö tt 
be, mellette alapító tagja volt a 
Pápai Jókai Körnek.

Perlaky Géza idős kort ért meg,

LELKÉSZ LESZEK
(Folytatás az 1. oldalról) 

lódik előttünk, hogy a jövőben a 
lelkigondozás végzése lesz az igehir
detés melletti nagy munkaterület a 
lelkészek számára. Fáradt, ingerült, 
zilált lelkigondozó pedig nem tudja 
ellátni a feladatát. M ert ezen a terü
leten sem a mi beszédünk és hange
rőnk lesz a döntő, hanem az, hogy 
mennyire tudjuk meghallgatni Isten 
előtt együttérzőn és őszintén a hoz
zánk érkezőket. Engedjük és segít
sük hozzá a jelen és a jövő lelkészeit 
a szolgálat csendjéhez!

A meggyógyult közösség felé
M egoldásokat keresve felmerült 

a hatéves képzés bevezetése a Teo
lógiai Akadémián. Sokan a segéd- 
lelkészi szolgálat szigorú visszaállí
tásában látják a kivezető utat. Né- 
hányan a szigorúbb felvételi rend
szert állítják mindenek elé. Köz
ben furcsa érzésekkel hallgatom, 
hogy az amerikai lelkészképzésre 
elég négy esztendő, abból is egy év 
gyakorlati képzés.

Sok tantárgy m arad állandó a 
teológiai oktatásban, de bekerült a 
szociológia, pszichológia, nevelés- 
történet és a retorika is, külső, sza
kértő előadókkal. Bőséges lehetőség 
nyílik Budapesten előadások hallga
tására és kurzusok látogatására is.

Mégis mindezeken túl valami 
igazi áttörésre lenne szükség. Rá 
kellene ébrednünk arra, hogy a hű-

81 éves korában, 1909. szeptember 
21-én hunyt el. Két nappal később 
nagy részvét mellett temették el. 
Koporsójánál Baldauf Gusztáv 
püspöki titkár m ondott gyászbe
szédet. Pápán az alsóvárosi teme
tőben sikerült fellelni (1993) sírhe
lyét. Mivel családja és távolabbi 
rokonsága sem él Pápán, sírja el
hanyagolt, cserjével benőtt, ugyan
akkor m árvány síremléke teljes ép
ségben fennmaradt.

Perlaky Géza 48-as honvéd had
nagy érdemesült arra, hogy sírját 
védetté nyilvánítsák, ápolásáról 
egyháza és Pápa város gondoskod
jon. A K ossuth emlékév kapcsán 
és a közelgő március 15-e alkalm á
val tisztelettel emlékezzünk rá és 
gondolatban elhelyezzük sírján a 
kegyelet virágait.

H. Szabó Lajos

séges tanítvány a maga helyére az 
utána következő generációból 
u tánpótlást nevel. H iába hivatko
zunk nagy egyéniségekre a m últ
ból, ha a jelenben nem tudunk fel
fedezni és elismerni nálunk fiata
labbakat, akik előbbre vannak a 
„mestereiknél” . A meggyógyult 
közösség nem az egymástól elszi
getelt nagy egyéniségek teljesítmé
nyéből, nem is egy öntudatos, ön
m agát az utolsó nagynak tartó  ge
neráció szerepéből születik, hanem 
a jövőbe vetett hitből és a követke
ző nemzedék kineveléséből.

Egy kedves tolnai presbitertől 
hallottam  sokszor a m ondatot: 
„Az lenne az igazságos, ha minden 
gyülekezet annyi lelkészt kapna, 
ahányat a fennállása óta küldött és 
kinevelt.” Nehéz lenne a püspökök 
dolga egy ilyen „alulról jö tt” tö r
vénnyel, de valahol látnunk kell 
ennek a gondolatnak az igazságát, 
hogy a ma élő lelkészeknek és gyü
lekezeteknek valóban szívügye le
gyen a lelkészutánpótlás. Erre pe
dig egyetlen mód van: az ifjúsági 
m unka erősödése, a hit és a lelki 
élet mélyülése evangélikus gyüle
kezeteink fiatal tagjaiban. Nem rá
beszélni vagy lebeszélni kellene az 
indulásra kész fiatal testvéreket, 
hanem  igaz szeretettel melléjük áll
ni, és együtt imádkozni az ősi tá- 
nuláskezdő éneket: „Jövel, Szent
lélek Isten!”

- Dr. Szabó Lajos

A z istenhívő ember családképe
(Folytatás)

VI. A mai állapot diagnózisa

K ülönösebb részletezés nélkül is tu d ju k : bajok van
nak mind a házassággal, mind a családi élettel. A  be
tegség leírását megközelíthetjük teológiai, etikai, szo
ciológiai, pszichológiai, vagy pedagógiai oldalról. 
Nincs idő itt részletezésre, csupán ö t rövid megállapí
tást kívánok tenni:

1. Baj van magával az emberrel. Szekularizálódott. 
Ez a folyamat nem új keletű'. Látványos m éreteket a 
felvilágosodás óta kezd ölteni. A 2. világháború után 
felgyorsult. „Los von der K irche” és minden kö tö tt
ségtől. Azt hiszi az ember, így lesz nagykorúvá! Úgy 
gondolja, ehhez a „szabadsághoz” félre kell tolni m in
den isteni törvényt, Istent m agát, ami, m int rajta kívül 
lévő norm a szabályozhatná az életét. Azt hiszi, hogy 
Isten nélkül a többi törvény teljesítéséhez van ereje, 
ügyessége.

2. Idő-problém a nehezedik ránk. M ert a családi 
élet időigényes. A német Osnabrück és G yőr városa 
között az Unesco keretében felmérést végeztek: hol, 
mennyi időt tölt aktívan együtt a család, férj és fele
ség, szülők és gyermekek. A német város átlageredmé
nye 4,5 óra volt, míg nálunk 2,5.

3. A nők és az asszonyok is állás vállalására kény
szerültek, különösen az elmúlt 45 évben. N agyobb lett 
az önállóság, a családra fordítandó idő m egkurtult és 
sokszor csak a harm adik m űszakban lehetséges. 
A spirituális élet ápolása legtöbb családban elhanya- 
golódott.

4. Félelmetesen m egnőtt a válások száma. (Az 
előbbi megállapítás nagyban hozzásegített ehhez.) Je
len időben is beszélhetünk. Szétszakadt családok, vá
lási árvák gondja stb.

5. Bizonyos acceleratió állt be a fiatalok biológiai 
érésében, a szellemi érés ezzel nem ta rto tt lépést, jóval 
későbbre tolódik.

VII. A gyógyítás módjai, mint a jelen sürgető 
feladata.

Elöljáróban azért szeretném megállapítani, hogy 
mindig voltak Isten-Krisztus-hívő családok és ma is 
szép számban találhatók hazánkban is. Olyanok is, 
akik számára szent volt az Isten beszéde, akik koráb
ban nyíltan, vagy leplezetten, de vállalták az evangé
lium ügyét, járatták  hittanra, gyermekbibliakörre, vagy 
hasonló alkalmakra gyermekeiket, de úgy általában, 
mivel nagyon szűkre szabottak voltak a lehetőségek és 
meglehetős ideológiai kényszer is szorongatott minden
kit, nagy általánosságra nem ez volt a jellemző.

1. Az egyházak előtt megnyilt lehetőségek egyben 
jelzések: Isten nem vetette el m agától népünket: gyó
gyítani akar.

2. A mi dolgunk: a ránkbízottakat jó  pásztor m ód

ján  terelni az életet adó vizekhez, Krisztus közelébe, 
a gyülekezet közösségébe, hirdetni meggyőződéssel és 
tisztán az Isten szeretetének jóhírét, m ert a hit hallás
ból van, a hallás pedig Isten igéje által, ugyanis mind
nyájan kivétel nélkül spirituális megújulásra, lelki új
jászületésre szorulunk.

3. Feladatunk összetett és egyben preventív. Priori
tást kell b iztosítani:

a) gyerm ekm unkának m ár óvodás kortól,
b) az iskolai és gyülekezeti hitoktatásnak, aminek 

többnek kell lenni, m int puszta ism eretátadásnak,
ej az egyházi iskolákban és kollégium okban az 

evangélium szellemének egyre jobban  való elterjeszté
sének (nevelő-hitoktató prob lém ák!) (Nem véletlenül 
kaptuk vissza iskoláinkat!),

d) hittanos és ifjúsági táborozásoknak, amelyek 
program ja megfelelő szinten nem  nélkülözheti a há
zasságra nevelést,

e) fiatal házasoknak közös alkalm ak, csendesna
pok, hogy legyen minél több idő a beszélgetésre,

f) nagyon komolyan kell venni továbbra is mind a 
konfirmációi előkészítést, mind az ún. jegyes oktatást.

4. A meglévő bajok sem elhanyagolandók, de sok
kal nehezebb az orvoslásuk (szenvedélybetegek, elvál
tak, válási árvák gondozása stb.). Ezek segítségéhez 
fokozott elhívás és szakértelem is szükséges, ami nem 
mindenkinek adatik meg.

5. A társadalom tól is várunk segítséget:
a) tereprendezés, nyugodt meder biztosítása (mé

diák, iskolák)
b) ne kényszerüljön egy családanya munkavállalás

ra, legyen az anyaság főhivatás és a gyermeknevelés
ből semmiféle hátránya ne származzék,

c )  uz  egyház által el nem érhető rétegek, fiatalok; 
iskolások szám ára erkölcsi háló biztosítása, kim unká
lása. ♦

Tudom , hogy az a megújulás, am iről itt szó volt, a 
Szentlélek műve, nincs a mi kezünkben. De kérni 
szabad, m int Isten legdrágább ajándékát: újítson 
meg, kezdje rajtam , rajtunk, akik szívében felelősséget 
ébresztett, hogy azután felhasználhasson mások életé
ben, családok gyülekezetté válásának áldott és ígére
tes m unkájában!

Lábossá Lajos

Bővülő iskolánkba az 1994-95-ös tanévre felve
szünk :
magyar-történelem, matematika-fizika, testnevelés- 
földrajz szakos általános iskolai tanárt, felső- és alsó
tagozatos napközis nevelőket, egy tanítót.

Jelentkezés: Máriaremete Hidegkúti ökumenikus 
Általános Iskola 1028 Budapest, Kossuth u. 17. Tel.: 
1765-488

GÖRGEY GYERMEKEINEK NEVELŐJE

Martinyi József, a Nyíregyházi Evangélikus Gimnázium első igazgatója
Százötven évvel ezelőtt, 1844. 

március 22-én született a gömör me
gyei Rimaszombaton. A gimnáziu
mot ugyanitt és Rozsnyón, valamint 
Késmárkon végezte. A bölcsészeti és 
hittudományi tanfolyamot a buda
pesti egyesített protestáns teológiai 
akadémián hallgatta. A candidaticu- 
mi vizsgálatot Pozsonyban tette le. 
Egy évet a jénai egyetemen töltött. 
Nevelősködött Fabiny Teofil sep- 
temvir családjánál Budapesten, Gör
gey Artúrnál Viktringenben és báró 
Podmaniczky Árminnál Aszódon. 
Tanári vizsgát a magyarhoni ág. h. 
ev. egyházegyetem által megválasz
tott vizsgáló bizottság előtt tett 1869. 
szeptember 15-én, a magyar nyelv- és 
irodalomból, földrajz és egyetemes 
történelemből felgy'mnasiumra.

Nyíregyházán 1861-ben |  indult 
meg a gimnáziumi oktatás. Ő 1868-

OLVASÓI LEVÉL

Ö r ö m m e l  m e l l é k e l j ü k  e : l  a  b o l d o g  p i l l a n a 

t o k a t  m e g ö r ö k í t ő  k é p e t ,  a m e l y  a  n y í r e g y h á z i  
E M M A U S  S z e r e t e t o t t h o n b a n  k é s z ü l t  1 9 9 4 .  

f e b r u á r  1 5 - é n .

A  8 6  é v e s  K i s s  J o l á n  n é n i  ü d v ö z l i  ú j  s z o b a 
t á r s á t ,  H e r b a t h  E r z s é b e t e t ,  a k i  1 9 9 4 .  á p r i l i s  
1 9 - é n  l e s z  8 8  é v e s .  É t i m  G y e r m e k o t t h o n  e l s ő  
g o n d o z o t t j a  v o l t ,  1 9 2 0  m á j u s á b a n  k e r ü l t  a  
S o l t é s z  G y u l á n é  á l t a l  a l a p í t o t t  o t t h o n b a .  S o k  
é v e n  k e r e s z t ü l  h ű s é g e s  m u n k á j á v a l  s e g í t e t t e  
a z  o t t h o n  é l e t é i ,  m a j d  a  n y í r e g y h á z i  v o l t  E ö t 
v ö s  u t c a i  S z e r e t e t o t t h o n b a n  i s  é l t  é s  d o l g o z o t t  
a  h á b o r ú  i d e j e  a l a t t ,  m a j d  P e s t r e  k e r ü l t  é s  
h o s s z ú  id ő n  k e r e s z t ü l  v o l t  S z t e h l ó  G á b o r  s e 
g í t s é g é r e .  2 0  e s z t e n d e i g  v o l t  a  s ó s t ó g y ó g y f ü r 
d ő i  s z o c i á l i s  o t t h o n  l a k ó j a .  É l e t e  n a g y  „ á lm a "  
i m á d s á g a i  t á r g y a  -  m e g h a l l g a t t a t o t t  B o z o r á -  
d y  J u d i t  n é n i  „ k ö z b e n j á r á s á v a l "  -  a  „ v á r a k o 
z á s "  n a p j a i t  -  m í g  m e g j e l e n h e t  m e n n y e i  A t y j a  
e l ő t t  -  o t t  é l h e t i ,  t ö l t h e t i ,  a h o l  n a p o n t a  h a n g 
z i k ,  h i r d e t t e t i k  I s t e n  s z e r e t ő  s z a v a .  „ N a g y  a z  
ő  s z e r e t e t e  i r á n t u n k ,  a z  Ú r  h ű s é g e  ö r ö k k é  
t a r t . "  Z s o l t  1 1 7 .2 .

E r z s é b e t  n é n i  á r v a s á g a ,  m o z g á s k o r l á t o 
z o t t s á g a  e l l e n é r e  e z t  a  s z e r e t e t e t  t a p a s z t a l j a  
n a p r ó l -  n a p r a :  Bogár Ágnes

Élim otthon vezetője

ban került a gimnáziumba. 1876-ban 
megszervezte a tanulók krajcáros be
fizetéseiből a szegénytanulókat tá
mogató ifjúsági filléregyletet és 1879- 
ben megalapította a  tápintézetet.

1861'és 1884 között az igazgatói 
teendőket a tanárok évenkénti vál
tásban látták el. 1885-ben hozta az 
iskolatanács azt a határozatát, hogy 
Martiny József személyében 3 évre 
végleges igazgatót választ. Ezt a tisz
tet 1904-ig töltötte be, mint az iskola 
első végleges igazgatója.

1888-ban zajlott le az első érettségi 
vizsgálat, amikorra már megépült a 
gimnázium új épülete, a mai iskola 
nyugati szárnya.

1891-ben osztották ki először a 
Kossuth alapítványi pályázat díját.

1893-ban ünnepelte 25 éves tanári 
működését Martinyi József, amely 
olyan nagy esemény volt Nyíregyhá
zán, hogy Kállay András főispánnal 
az élen minden nyíregyházi előkelő
ség megjelent azon.

Martinyi József megírta a gimná
zium történetét, attól kezdve, hogy

1806-ban létesült a gimnázium előde, 
a professzori iskola, amelyben olyan 
kiválóságok is tanultak, mint Korá
nyi Frigyes, a világhíres belgyógyász, 
valamint Jurányi Lajos természettu
dós. A professzori iskola 1851-ben 
megszűnt.

Martinyi József történelemtanár
ként ápolta a 48-as eszméket. Az is
kolában nemcsak március 15-ét ün
nepelték meg, hanem április 11-ét is, 
amikor a király aláírásával szentesí
tette a márciusi törvényeket. Az ő 
működése idején ünnepelte az ország 
és a gimnázium 1896-ban az ezeréves 
honfoglalást. Amikor 1904-ben 
nyugdíjba vonult, a király Ferenc Jó
zsef lovagrenddel tüntette ki.

1923-ban halt meg, abban az év
ben, amikor a Kossuth Gimnázium
ban szabadságharcunk másik evan
gélikus fénylő csillagának, Petőfi 
Sándor születésének 100. évforduló
jára létrehozták a második, Petőfi 
nevéről elnevezett pályázatot, ame
lyet szintén március 15-én adtak ki.

Dr. Reményi Mihály

II. Alexij pátriarcha Magyarországon
II. Alexij, Moszkva és egész Oroszország pátriarchája március 3-6. között 
látogatást tett hazánkban. Ez alkalomból előzetesen közöljük az egyházfő 
életrajzát.

*
II. Alexij patriarcha 1929. február 23-án született orthodox családban, az észtországi 
Tallinban. A középiskola elvégzése után szülővárosában különböző templomokban 
kántorként tevékenykedett. Ezt követően Pável érsek, majd Iszidor püspök mellett 
hypodiakónus volt. 1947-ben beiratkozott a Leningrádi Lelkészképző Szeminárium
ba, ahonnan két osztály elvégzése után 1949-ben felvették a Leningrádi Theológiai 
Akadémiára. 1950-ben diakónussá és pappá szentelték. Ugyanakkor parókus lett az 
észtországi Iyhvi város Úrjelenése templomában, úgyhogy mint externista fejezte be 
teológiai tanulmányait 1953-ban a szokásos kandidátusi fokozattal.

1957-ben kinevezték az észtországi Tartu város Nagy boldogasszony templomának 
parókusává és a tartui kerület esperesévé. 1958-ban protoierej lett, 1959-ben pedig 
a tartu-viljandi kerület esperese.

1961. március 3-án szerzetessé avatták a zagorszki Szent Háromság Lavrában. 
Ugyanabban az évben augusztus 14-én Alexij patriarcha és a szent Szinódus határo
zatával Tallin és Észtország püspöke, valamint a rigai egyházmegye (Lettország) 
ideiglenes adminisztrátora lett. Ennek alapján augusztus 23-án Nikodim jaroszlavli 
és rosztovi érsek archimandritává avatta, majd szeptember 3-án püspökké szentelték 
a tallini Szent Alexander Nyevszkij katedrálisban.

Három évvel később, 1964-ben Alexij patriarcha érseki rangra emelte.
Püspöki szolgálata idején a Moszkvai Patriarchátus Külügyi Osztályának helyet

tes vezetője volt, érseki kinevezése után pedig a Szent Szinódus a Patriarchal Hivatal 
ügyvezetőjévé, s ezzel együtt a Szent Szinódus állandó tagjává választotta.

1965-ben a Moszkvai Patriarchatus Oktatásügyi Bizottságának elnöke lett. 1968. 
február 25-én a patriarcha metropolitává nevezte ki. 1986. július 29-én a Szent 
Szinódus áthelyezte a megüresedett leningrád-novgorodi metropolitai székbe.

Teológiai tudományos munkásságával megszerezte a magiszteri és a doktori foko
zatot, ezen felül több más felsőfokú teológiai intézményben avatták a teológiai tudo
mány tiszteletbeli doktorává, legutóbb 1989. június 22-én -  még mint metropolitát -  
a debreceni Református Theológiai Akadémián.

Az Orosz Orthodox Egyház Helyi Zsinata 1990. június 7-én választotta meg 
Moszkva és egész Oroszország patriarchájának.

Egyház és modern társadalom
Egyre többször rendeznek konferenciákat, beszél

getéseket a*modern társadalom  kérdéseiről, különbö
ző összefüggésekben. Bennünket közelebbről azok az 
alkalm ak érintenek, amikor az egyház és a modern 
társadalom  kérdéseit vetik fel. Ilyen konferencia volt 
február 17-20 között Visegrádon, ahol külföldi és 
hazai professzorok, szociológusok, politológusok és 
politikusok voltak az egyik részen, másikon a törté
nelmi egyházak meghívott teológiai tanárai, püspö
kei, papjai és világi vezetői. A konferenciát a Friedrich 
Naumann Alapítvány rendezte. Ez az alapítvány a 
németországi FDP liberális pártjának alapítványa. 
A névadó evangélikus lelkész volt, aki szabadelvű 
politikusként össze tudta egyeztetni liberális voltát 
keresztyénségével. Ebben a szellemben rendezték a 
konferenciát, hogy az tükrözze a vallásos ember és a 
politika kapcsolatának sokféleségét. Mindezt nem 
azért, hogy különbségeket összemossanak, hanem 
egymás jobb  megismeréséért és, hogy a párbeszéd 
útjából elháruljanak az akadályok.

Tudósok és a pártok vezetői, külföldiek és hazaiak 
kutatási eredményeikről szóltak, bem utatták a szeku
larizáció nyugaton is ismert megnyilvánulásait, 
ugyanakkor a kommunista uralom alatti országunk 
szekularizációjának különbözőségét. Szebik Imre 
püspök egyházunk jövőjéről tarto tt előadást. Ehhez 
először a közelmúlt történelmét foglalta össze, majd 
egyházunk mai kihívások között folyó életét m utatta 
be. A szociológiai helyzetet, az értelmiség feladatát és 
a nemzetiségi kérdések egyházunkban való szerepét 
teológiai, missziói aspektus követte, végül a közös hit 
és erkölcs összetartó erejéről és a megélt hit öröméről 
szólt előadásában.

A szekularizáció mellett második napon a társadal
mi átalakulás és az egyházak kérdését járták  körül az 
előadók, nemcsak hazai, de erdélyi vonatkozásban is.

Két kerekasztal beszélgetés tette színesebbé a kon
ferenciát. Az egyik Egyházak Európában címmel az 
európai egyházak helyzetét mérte fel és ismertette meg 
főleg külföldi résztvevőkkel. A másik tém ája: Az egy
ház és a pártok kapcsolatáról M agyarországon. Fi
gyelemreméltó volt a beszélgetők összetétele: evangé
likus részről Lukáts Miklós, ifj. Fasang Árpád és Sze
bik Imre püspök, a katolikus asztalnál Bolberitz Pál 
dékán, Surján László K D N P elnök és Kuncze Gábor 
SZDSZ frakcióvezető, reform átus részről M árkus 
M ihály püspök, Bodnár Ákos  zsinati világi elnök és 
Orbán Viktor FID ESZ elnök vett részt. Először a 
pártok  vezetőit kérdezték meg, milyen képük van az 
egyházról? Valamennyi pártvezető véleménye pozitív 
volt, árnyalati eltérésekkel. Világnézeti semlegesség 
csak az intézmények részéről várható el, a benne dol
gozóktól nem. (O rbán V.) Előkerült a tolerancia hiá
nya és elhangzott az is, hogy az egyházak nem a 
társadalom  felé, hanem  befelé, önmagukba néznek.

Egyházi részről a politikusok felé elhangzott, hogy 
vállalni kell egymást, hogy a konkrét világban élő 
egyház és keresztyén ember politizálni kénytelen, a 
köz ügye nem lehet idegen. Ugyanakkor az egyház 
hangját is meg kell hallani és jó  lenne a gyakoribb 
találkozás azért is, mert nyelvi korlátáink vannak, 
nem értjük egymás nyelvét, kifejezésmódját.

tszm.

PÁLYÁZATI FELH ÍVÁS
A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium 

(Líceum) Igazgatótanácsa és igazgatója pályá
zatot hirdet: magyar-történelem, magyar-bár
mely szak, német-valamely term. tud. szak, né
met-bármely szak, angol-bármely szak, latin
bármely szak, biológia-kémia szak, rajz-müvé- 
szettörténet, könyvtáros (német és latin végzett
séggel) és diákotthoni nevelőtanári állásokra 
1994. augusztus 15-i munkábalépéssel.

Feltételek: tudományegyetemi végzettség, ke
resztyén elkötelezettség, rendezett családi élet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az Evan
gélikus Egyházhoz tartozás, tudományos munka, 
esetleg fokozat, jeles vagy jó oklevél, idegen 
nyelvtudás (állami nyelvvizsga), nem dohányzó 
életmód.

A pályázathoz csatolni kell: kézzel írott ön
életrajzot; a tanári elképzelések összefoglalását 
kb. 1 gépelt oldalon; a diploma fénymásolatát; 
protestáns pályázók esetén a konfirmációi em
léklap másolatát; lelkészi ajánlást; nyelvvizsga- 
bizonyítvány fénymásolatát

A pályázatokat az iskola címére (Sopron, Szé
chenyi tér 11. Pf.: 77. 9401) kell megküldeni 
1994. április 20-ig. A pályázók személyes meg
hallgatása után az elbírálás 1994. május 3l-ig 
megtörténik.

PÁLYÁZAT tanári állásokra.
A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS KOSSUTH 

LA JO S GIM NÁZIUM  Igazgatótanácsa az 1994/95- 
ös tanévre -  augusztus 16-tól elfoglalható állásokra -  
egy magyar-német, és egy magyar-angol szakos tanárt 
alkalmaz.

Feltételek: egyetemi végzettség, keresztyén életszem
lélet és rendezett családi élet (rövid életrajz, pályakép).

Az iskola szolgálati lakást tud adni.
A pályázatokra elsősorban evangélikus vallásű taná

rok jelentkezését várjuk 1994. április 30-ig.
EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 17-19. 
Tel.: 42/314-922
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(----------NAPRÓL N A P R A —-------- .
Örüljetek Jeruzsálemmel! Ézs 66,10 

I H a a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, 
I egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést 
I hoz. Jn  12,24.

i VASÁRNAP Tied az ország, a hatalom és a dicsőség 
I mindörökké! M t 6,13
I (Zsolt 36,6; Jn 12,20-26; 2Kor 1,3-7; Zsolt 57).
I Szánalmasan kampányoló pártok figyelmét szelíden 
I a fenti igére irányíthatjuk. Jézus elképzelése szerint 
I Istené minden. Persze ennek az egyszerű hitvallás- 
I nak kora ezernyi pártra szakadt népe sem túlzottan 
I örült. De ez így lesz mindörökké!

■ '
HÉTFŐ Az én házam romokban hever, ti meg csak 

I a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem 
I adott az ég nektek harmatot. Hagg 1,9-10 
[ (M t 16,26; Jer 11,18-20; Jn 15,1-8).
I Becsületesen élek, jól tartom házam népét, mégsincs 
I rajtam áldás. Isten nem éri be a második, harmadik, 
I sokadik hellyel. Ha mégis odakényszerül, szükség- 
I szerűen marad el az áldás. Legyen 0  az Ú R  a mi 
I Istenünk, hisz akkor sem az Ő, sem a mi házunk 
I nem fog omladozni.

KEDD Még vár az Úr, hogy megkegyelmezzen. Ézs 
I  30,10
I  (lP t 5,5; Fii 1,15-21; Jn 15,9-17).
I Úgy tűnik, az Ú r jobban bízik azokban, akiket mi 
I már rég kárhoztatnánk. Iránta való bizalmunkat 
I  növelné, ha várakozásában osztoznánk vele. Ránk 
|  meddig várt az Ú r? Legyünk hálásak ezért a bizalo- 
I mért!

. .
SZERDA Mivel meglágyult a szived és megaláztad 

I magad előttem, ezért én is meghallgatlak! -  így szól

az ÚR. 2Krón 34,27 (Lk 18,13-14; M k 14,53-65; Jn 
15,18-25).
Isten gondolatai nehezen raknak fészket a kőke
mény szívben. Annál könnyebben üt o tt tanyát a 
Sátán számtalan Isten-ellenes szándéka. A megalá
zott és meglágyult szív indulatán Isten is megindul.

CSÜTÖRTÖK Erősödjetek meg az Úrban, és az Ő 
erejében. E f 6,10
(Zsolt 84,6; Jób 9,14-23.32-35; Jn 15,26-16,4a).

Szívesebben erősödünk meg téves elképzeléseik
ben, ha azok érdekeinket szolgálják. Az Úrban való 
megerősödés mindig az elkövetkezendő próbákat 
készíti elő. Tévedés volna elmenekülni, hatalmas az 
Úr, megment minden bajtól.

PÉNTEK Állhatatossággal fussuk meg az előttünk 
lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és 
beteljesítőjére. Zsid 12,1-2 
(2Móz 33,14; 2Kor 4,11-15; Jn 16,4b-ll).
A megtéréskor nem érkezünk révbe. A kezdeti len
dület után csak az megy tovább, aki Jézusra szegezi 
tekintetét. Mihelyst magunkra és a magunk m ögött 
hagyottakra nézünk, elveszünk. Nem véletlenül kér 
U runk álhatatosságot.

SZOMBAT Mond-e olyat Isten, amit meg ne tenne? 
ígér-e olyat, amit nem teljesít? 4Móz 23,19 
(ApCsel 13,32; M k 8,1-9; Jn 16,12-15).
Isten soha nem beszél félre. Annál gyakrabban m a
gyarázzák félre tudatlanok az Ő igéjét. Isten szava 
és cselekedete mindig tökéletesen fedik egymást. Is
ten még sohasem korrigálta magát. Tudom, O meg
bízható Úr!

Verasztó János
_________________________________________ /

M aradjatok meg szeretetem ben!
Van-e olyan nyelv a világon, 

amit minden ember megért? Te
kintet nélkül az iskolázottságára, a 
korára, nemzeti hovatartozására, 
értelmi felfogóképességére. M ond
ják, a zene az. Átjárja az ember 
lelkét. Isteni magasságba szárnyal
tat. Jó hatással van a kisgyermekre, 
megnyugtat beteget, felüdít fárad
tat. De vannak, akik sosem hallgat
nak zenét, nem engedik magukhoz, 
nem értik vagy nem szeretik.

A szeretet üzenetét, legapróbb 
gesztusait megérti mindenki. A cse
csemő ebből él. A haldokló azért 
kéri a kezünket, mert érezni akaija, 
hogy ameddig csak lehet, elkísérjük 
a nagy úton. A megosztott tízórai a 
munkanélküli gyerekével, zokszó 
nélküli türelmes magyarázat a diák- 
nák, kinyújtott karunk a nehezen 
mozduló felé -  szavak nélküli bi
zonysága a szeretetnek.

Ez.teszi széppé, sőt élhetővé az 
életet. Nélküle szikkadt, örömte- 
len, szegény az embersors.

Annyiféleképpen szeretünk és 
annyi okból nem szeretünk. Mi a 
mérték? Számít az, bennünket ho
gyan szeretnek? Hogyne. Gerjeszti 
vagy kioltja a másik melegsége 
vagy tartózkodása a szeretetre va
ló képességünket. Magunktól csak 
ennyire vágyunk képesek. Jézus 
pedig azt tanítja, hogy az Isten né
pe között, tiközöttetek, nem ez a 
rend. Isten akarata szab nekünk 
rendet, Jézus szeretete a mérték. 
Ez a mérték megszégyenít, lefegy
verez bennünket. Föladhatjuk vele

szemben az érveinket. Azért lehet 
életfordulás, azért lehet igazán és 
egészen újat kezdeni, azért csíráz
hat ki bennünk újból a remény, 
mert Jézus feltétel nélkül, személy
válogatás nélkül szeret. A tanítvá
nyok csak Jézus közelében tudtak 
összeszelídülni egymással, mert 
bőven ju to tt nekik Jézus kisugár
zásából. Átjárta őket az isteni jó 
ság és ebből valóságosan tudták, 
tapasztalták, hogy Isten országa 
nem fényévnyi távolságra van -  
bennük, közöttük volt. Ezt a ta
pasztalást, ezt az örömöt szeretné 
megtartani frissen övéiben Jézus. 
A Szentlélek templomává szentek
nek maradni. Abban a megingat
hatatlan bizonyosságban élni, 
hogy sem öröm, sem bánat, sem 
magasság, sem mélység, sem élet, 
sem halál nem tud elválasztani 
Krisztus szeretetétől. Hogyan le
hetséges’ ez? Hiszen éppen az 
örömben válunk magabiztossá, a 
bánatban kétkedővé, a magasság
ban függetlenné, a mélységben el
hagyottá, az életben elfoglalná és 
leterheltté, a halál miatt remény- 
vesztetté.

Mégis igaz lehet, hogy nem tör
heti meg a hitünket semmilyen te
hertétel, mert Jézus nem szolgáltat 
ki bennünket. Ő keres meg és takar 
be „csöndesen és váratlanul”, és 
ránk bízza, hogy maradunk-e, 
hogy jó-e nekünk, hogy vigyáz 
ránk és közelében nem érez hiányt 
a szívünk.

M aradjatok, mondja Jézus.

Nem azért, mert nélkülünk egye
dül marad. Nekünk van szüksé
günk arra, hogy oltalm unk legyen. 
Mi nem bírjuk el á bűneink súlyát, 
a mi szivünket megdermeszti a fé
lelem.

Mégis, ha hiányát érezzük bé
kességnek, erőnek, azért van, m ert 
mi távolodtunk el. Kiszolgáltatot
tá, sebezhetőbbé válunk oltalma 
nélkül, de ezt mindig akkor látjuk 
be, ha súlyosán fizettünk függet
lenségi szándékútokért; 1 Keserves 
tapasztalataink mikor érlelnek 
bölcsebbé bennünket és m ikor lesz 
elég a védettségnek az a szabadsá
ga, melyet Jézus közelében élhe
tünk meg? Szabadok vagyunk 
dönteni, Vele maradunk-e, vagy 
elmegyünk. Jézus szeretete ezt az 
esélyt is megadja. H a nincs Rá 
szükségünk, elenged, de nem töröl 
ki az emlékezetéből, nem igyekszik 
elfelejteni, inkább emlékeztet, 
hogy visszavár. És tudjuk, hogy 
vissza is szabad mennünk. Jézus 
parancsolt a viharnak, a tisztáta
lan léleknek, az árusoknak a temp
lomban, de senkinek nem paran
csolja meg, hogy mellette kell ma
radnunk, Vele kell járnunk. Erről 
önkéntesen nekünk kell szándék- 
nyilatkozatot tennünk. Nem nagy 
ígéreteket, fogadkozásokat, hogy 
soha többé... és mindörökké... ha
nem azt megvallani egyszerű sza
vakkal, hogy a szívünk visszavá
gyik, hogy jó  nekünk Vele lenni, 
mert szeretete jelzései a bizonyos
ságot erősíti bennünk, hogy meg 
tudja, és meg akarja őrizni az éle
tünket.

Bálintné Varsányi Vilma

FELVÉTELI HIRDETMÉNY 
az Evangélikus Teológiai Akadémia 

Levelező Hitoktatói és Hittantanári Tagozatára (LHT)
Az Evangélikus Teológiai Akadémia felvételt hirdet levelezd 

tagozaton történő hittantanár, esetleg hitoktató képzésre, el
sősorban olyan jelentkezők részére, akik már pedagógiai kép
zettséget szereztek. Pedagógiai képzettséggel nem rendelke
zők, de hitoktatni akarók vagy már hitoktatást végzők figyel
mét felhívjuk az egyházunkban folyó egyéb tanfolyamokra és 
képzésekre.

A képzés ideje a tervek szerint négy év, amely azonban a 
Felsőoktatási Törvény és az Akadémia akkreditálásának 
függvényében változhat. A tagozaton az 1994-95-ös tanévben 
maximum 25 új hallgató felvételére van lehetőség.

A felvételi kérvényhez a következő okmányokat kell mellé
kelni:

1. születési bizonyítvány,
2. a legmagasabb iskolai végzettséget (legalább érettségi) 

igazoló bizonyítvány,
3. orvosi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a jelentkező 

felsőfokú tanulmányokra alkalmas,
4. keresztelési bizonyítvány,
5. legalább két évvel korábbi konfirmációt igazoló bizonyít

vány,
6. kézzel írott részletes önéletrajz, mely feltálja a jelentke

ző családi és szociális körülményeit, kapcsolatát gyülekezeté
vel, valamint a jelentkezés indítékait,

7. az elmúlt két évben végzett egyházi szolgálatairól (az 
illető gyülekezet lelkésze által) kiállított bizonyítvány.

8. A jelentkező nevére megcímzett normál méretű boríték.
9. A felvételhez szükséges az illetékes lelkész ajánlása, 

mindenesetre annak a lelkésznek az ajánlása a jelentkező 
alkalmasságáról, aki az illetőnek az utóbbi időben lelkipászto
ra volt Az ajánlást a lelkész a kérvénnyel egyidejűleg küldje 
meg külön levélben közvetlenül az Akadémia dékánjának cí
mezve.

Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt eset
ben hiteles másolatban is lehet mellékelni. A másolat „egyházi 
használatra” megjelöléssel az egyházközösségi lelkész által is 
hitelesíthető.

A fentiek szerinti mellékletekkel ellátott és az Evangélikus 
Teológiai Akadémia Felvételi Bizottságához címzett kérvé
nyeknek, valamint piros postautalványon feladott 800 Ft felvé
teli vizsgadíjnak 1994. május 15-ig kell az Akadémia Dékáni 
Hivatalába (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) beérkeznie.

A felvételi vizsga anyaga:
1. magyar nyelv,
2. az Evangélikus Énekeskönyv páratlan számú énekverses 

rendjeiben (1, 3, 5, 7, 9, 11) található énekversek éneklése 
könyv nélkül,

3. általános bibliaismeret (az iskolai hittankönyvek alap
ján),

4. Luther: Kiskáté,
5. Prőhle Károly „Az evangélium igazsága” c. és
6. Sólyom Jenő „Hazai egyháztörténet” c. hittankönyv.
Az említett kiadványok beszerezhetők a lelkészi hivatalok

ban és az Evangélikus Sajtóosztályon.
A felvételi kérelmek elbírálásánál figyelembe vesszük a je

lentkezők latin, vagy valamely modern nyelvből tett érettségi
jét ifi. állami vizsgáját.

Budapest, 1994. február 21.
Dr. Reuss András s. k. 

dékán

A Magyarországi Luther Szövetség 1994. március 19-én de. 
10 órai kezdettel a Budapest Deák téri Gimnázium épületében 
tisztújító közgyűlést tart. A szövetség tagjait és minden érdek
lődőt Szeretettel vár az Elnökség.

A VASÁRNAP IGÉJE
„ÉN VAGYOK AZ ÉLET KENYERE!”
J á n o s  6 , 4 8 - 5 9

Jézus ennél világosabban nem is 
adhatná tudtunkra, hogy ő az élet 
egyetlen, valóban szükséges feltétele. 
Az elfogyasztott kenyér beépül a 
testbe, eggyé lesz a testtel. Jézus 
ugyanígy akar beépülni az ember 
személyiségébe, így akar valóságo
san eggyé lenni vele, hogy életet ad
jon neki. Ez nem misztikus egyesü
lés. A misztikus egyesülés titokzatos 
módon történő egybeolvadást, azo
nosulást jelent. Itt nincs szó sem egy
beolvadásról, sem azonosulásról. 
Unióról van szó, a kifejezés eredeti 
értelmében. Az ember és Jézus szo
ros közösségéről, melyben a szemé
lyiség azonos marad önmagával, Jé
zus is önmaga marad. Áz ember 
mégis ebben a közösségben nyer Jé
zusól életet. Az embernek -  bioló
giai, testi lététől függetlenül -  ezen a 
közösségen kívül nincs élete. Jézus 
igéje ezt mondja el, -  ezért mondjuk 
joggal az élet beszédének. De ebből 
a beszédből -  az igéből -  élet csak 
akkor származik, ha megtartják. Jé
zus igéjét megtartani annyi, mint el
fogadni Jézust az élet kenyereként, és 
vele táplálkozni. Nem az igével, de 
Jézussal! Jézus önmagára mutatva 
mondja: „Én vagyok az élet kenye
re!” „Igémet meghallanotok kell, ve
lem viszont táplálkoznotok!” Erre 
utal a kijelentés: „ha nem eszitek az 
Emberfia testét és nem isszátok vé
rét, nincsen élet tibennetek!” Ez több 
az úrvacsorára történő utalásnál! 
A Jézussal, mint élet kenyerével való 
táplálkozás feltételezi az úrvacsorát, 
de nem azonos vele. Aki Jézussal, az 
élet kenyerével táplálkozik, az szük
ségszerűen lesz rendszeres úrvacso
rázó. Azt a rejtett valóságot, hogy az 
ő életét a Jézussal való legszorosabb 
közösség jelenti, hite az úrvacsorá
ban tapasztalja meg. A hitnek időről 
időre szüksége van e tapasztalat 
megerősítésére. Ebből táplálkozik. 
Enélkül a hit „éhen hal”, „szomjan 
pusztul”. A hit pedig nem más, mint 
Jézusnak az emberrel való közössé
gét összetartó kapocs. Ha ez a ka
pocs meglazul, szétszakad, megszű
nik a közösség is. Megmarad az em
ber biológiai, testi léte, az élet fonala 
mégis megszakadt benne. Az élet 
nem más, mint Jézus folyamatos je
lenléte az emberben. Ez hit nélkül 
lehetettén, mégis mérhetetlenül több 
akár a hitnél, akár a hitet életben

tartó úrvacsoránál. Aki Jézussal szo
ros közösségben, Jézust hordozva él 
ebben a világban, annak szájával 
maga Jézus szól, kezével Jézus cse
lekszik, szívével Jézus szeret. A Jé
zussal, mint élet kenyerével táplálko
zó ember biológiai testét mintegy 
kölcsön adja Jézusnak. Ezért mond
hatja el Pál apostollal együtt: „élek, 
de már nem én, hanem él bennem a 
Krisztus”. Az ő élete pedig Krisztus
ban van elrejtve az örökkévalóságra.

Ha arra gondolok, hogy hol talál
hatók ma azok a keresztyének, akik
ről mindezt joggal el lehet mondani, 
akkor Luther szkeptikus panasza jut 
eszembe: „Az igaz keresztyén olyan 
ritka, mint a fehér holló!” Magát 
természetesen nem sorolta be e fehér 
hollók közé. Magát utolsó lehélletéig 
Isten kegyelmének koldusai közt tar
totta számon. Soha nem vette a bá
torságot, hogy magát Krisztus életé
nek hordozójává nyilvánítsa. A kró
nika mégis feljegyezte, hogy a witten
bergi nagy pestisjárvány idején 
mindössze egy „fehér holló” akadt, 
aki nem menekült el a városból, ha
nem ott maradt, hogy ápolja, gyón
tassa, vigasztalja, úrvacsoráztassa a 
haldoklókat. E „fehér holló” Luther 
volt. Az örökkévalóságban talán 
lesznek, akik helyesbítik a krónikást: 
„Mi nem Luthert, mi Jézust láttuk 
utolsó óránkon az ágyunk fölé hajol
ni... 0  vigasztalt, ő fogta a kezünket, 
ő igazította meg fejünk alatt a pár
nát, ő törölte le verejtékező homlo
kunkat.”

A benned lakó, általad jelenlévő és 
munkálkodó Jézust mindig csak má
sok láthatják meg, ismerhetik fel 
benned! Te magad soha! Neked csak 
az úrvacsora adatik, hogy hitben 
megtapasztald: „...aki eszi az én tes
temet, és issza a véremet, az bennem 
marad, és én őbenne.”

Véghelyi Antal

IMÁDKOZZUNK!

Istenünk, mennyei Atyánk, aki jól tu
dod, mire van szükségünk, és megadod 
a mindennapi kenyeret azoknak is, akik 
nem kérik tőled: tégy szabaddá az éle
tünkért való aggódástól, hogy mindennél 
inkább keressük a te országodat, és hit
tel ragaszkodjunk Jézus Krisztushoz, 
akit nekünk is az élet kenyeréül adtál. 
Ámen.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1994. március 13.
I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv .) Balicza Iván; 

de. 10. ném et B eáta B rauckhoff, de. I I . 
(úrv .) M adocsai M iklós, du . 4. gyerm ekis
tentisztele t; du . 6. vespera Balicza Iván. XII. 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. M adocsai M iklós. 
Pesthidegkút, II., Báthory u. 8. de. fél l l .  
T akács József. Csillaghegy, III., Mátyás kir. 
út 31. de. 10. D o n á th  László. Óbuda, III-, 
Dévai Bíró M . tér de. 10. Bálint László. Üj- 
pest, TV., Leibstück Mária u. 36-38 . de. 10. 
Blázy Lajos. V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) 
P in tér K ároly , de. 11. <úrv.) G erőfi G yuláné, 
du . 5. szeretetvendégség. VII., Városligeti fa
sor 17. de. 11. (úrv .) Szirm ai Z o ltán , du . 6. 
Szirm ai Z o ltán . Vili., Ültéi út 24. de. fél 11. 
K ertész G éza. VIII., Karácsony S. u. 31-33. 
de. 9. K ertész G éza. VIII., Rákóczi út 57/b. 
de. 9. szlovák Cselovszky Ferenc. VIII., Vaj
da Péter u. 33. de. fél 10. K inczler Irén . IX., 
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. d r. Rédey Pál. 
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. (csalá
di) K inczler Irén. X ., Kerepesi út 69. de. 8. dr. 
Szabó  Lajos. Kelenföld, XL, Bocskai út 10. 
de. 8. (ú rv .) M issura  T ib o r, de. 11. (úrv.) 
Ferenczy E rzsébet, du . 6. M issura  T ibo r. 
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (családi) F e
renczy E rzsébet. Budahegyvidék, XII., Tart- 
say V. u. 11. de. 9. (úrv .) K őszeghy T am ás, 
de. 11. (úrv .) K őszeghy T am ás, d u . fél 7. 
T akács József. XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 
10. ifj. K endeh  G yörgy. XIII., Frangepán u. 
43. de. 8. ifj. K endeh  G yörgy . XIV., Lőcsei 
út 32. de. 11. (úrv .) d r. Szabó L ajos, du . 4. 
szeretetvendégség. XTV., Gyarmat u. 14. de. 
fél 10. d r. S zabó L ajos. Pestújhely, XV., 
Templom tér de. 10. Bízik László. Újpalota,
XV. , Hártyán köz du . 5. ökum enikus. Rákos
palota, Kistemplom, XV., Juhos u. 28. de. 10. 
B ollá Á rp ád . Rákosszentmihály, XVI., Hő
sök tere de. 10. d r. K arn e r Á goston . Cinkota,
X V I. , Batthyány I. u. de. fél 11. Szalay T a 
m ás. Mátyásföld, X V I., Prodám u. 24. de. 9. 
Szalay T am ás. Rákoshegy, X V II., Tessedik 
S. tér de. 9. M arsch a lk ó  G yula . Rákoscsaba, 
X V U ., Péceli út 146. de. 9. (úrv .) K osa 
László. Rákoskeresztúr, X V II., Pesti út 111. 
d e  fél 11. M arscha lkó  G yu la . Rákosliget,
XVII. , Gózon Gy. u. de. í l .  K osa L ászló. 
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. 
H avasi K álm án . Pestszentimre, XVIII., Rá
kóczi út 83. (ref. templom) de. három negyed  
8. H avasi K álm án . Kispest, XIX., Templom 
tér 1. de. 10. Széli Bulcsú. Kispest, XIX., 
Hungária út 37. de  8. Széli Bulcsú. Pestszent- 
erzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. G yőri 
Já n o s  Sám uel. Csepel, XXI., Deák tér de. fél 
11 M ezősi G yörgy . Budafok, XXII., Játék u. 
16. de. 11. R őzse István . Budaörs, Ref. Ima
ház de. 9. R őzse István .

BÖJT 4. VASÁRNAPJÁN az oltárterítő 
színe: lila. A délelőtti istentisztelet oltári igé
je: Róm 5,12-17; az igehirdetés alapigéje: Jn 
6,48-59.

JÓ  REGGELT ADJ ISTENEM! címmel 
evangélikus ifjúsági műsort láthatunk a TV1- 
en március 12-én, szombaton 8.05-kor. Közre
működik: Csepregi András lelkész és a fasori 
gimnázium tanulói.

A HARANGOK ÜZENETE címmel a ma
gyarországi nevezetes harangokról, köztük a 
Szügyi és a patvarci harangokról láthatunk 
műsort a TV2 adásában március 16-án este 
20.25-kor.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ: 
17.30-17.45. 49 m-es rövidhullám, 5885 kHz 
március 12. szombat: Missziói Híradó 
március 13. vasárnap: Öröm a fájdalomban -  
Börönte Mária
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisszió, 
2142 Nagytarcsa, Pf. 19

HAZAI ESEM ÉN vs
J. S. BACH: János-passió 
Az Oroszlányi Evangélikus 

Templomban 1994. március 26-án, 
szombaton este 6 órakor. 

ELŐADJA:
a gyülekezet ének- és zenekara 

Közreműködnek: Edelényi Szabó 
Zsuzsa, Bogdány Anna, Basky István, 

Blazsó Sándor, Korpás Ferenc. 
Orgonái: Tódy Éva 

Vezényel: Nagy Dániel 
A passió ismétlése március 27-én, 

Virágvasárnap, este 6 órakor 
Tatabányán a Népszínház 

színháztermében, a Tatabányai 
Szimfonikus Zenekarral. 

Vezényel: Várady Katalin. 
Mindkét előadásra tisztelettel és 

szeretettel várunk minden érdeklődőt!

ZENÉS ÁHÍTAT 
A BUDAPEST-FASORI 

TEMPLOMBAN 
1994. március 20-án, vasárnap du. 

6 órakor.
Közreműködnek: Péter Anikó, 

Várhelyi Éva, Bordás György és 
a templom kórusának tagjai. 

Vezényel: Szelényi László 
Orgonái: Buday Zsolt 

A belépés díjtalan.

A Testnevelési Egyetem aulájában 
március 18-án 18 órakor előadást tart 
dr. Bolberitz Pál dékán „A Szent Ist- 
ván-i örökség időszerűsége" címmel. 
Közreműködik Faragó Laura énekmű
vész.

A Keresztény-Zsidó Társaság nem
zetközi konferenciát tart március 
16-18. napjain a Gellért szállóban (XI. 
Szent Gellért tér 1.),
ERKÖLCSI KIHÍVÁSOK A JÖVŐ 

ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 
' összefoglaló címmel

Neves külföldi és hazai előadók Jeru
zsálemből, Baselból és hazai tudósok, 
teológusok.

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémájá március 13-án, vasárnap: 
Hálával imádkozzunk azokért / elmél
kedjünk azokról, akik lehetőséget nyúj
tanak hitetlen és cél nélküli embertársaik
nak az élet értelmének felismerésére.

A Budavári Gyülekezet alapításának 
150, templomszentelésének 100 éves 
évfordulója alkalmából kéri, várja 
azoknak a testvéreknek jelentkezését, 
akiknek a gyülekezet múltjával kapcso
latos tárgyi emlékek, iratok, levelek, 
fényképek vannak birtokában, vagy 
személyes emlékeikről szívesen beszá
molnak. Cimünk: Bp. 1014 Táncsics 
M. u. 28.

A Kirándulók Ökumenikus Missziói 
összejövetelén 1994. márc. 13. du. 4 
órakor a zuglói ref. templom mögötti 
imateremben (Budapest, XIV. Lima- 
nova tér 11.) „Misszionárius tanító vol
tam Tanzániában” címen szolgál Dril
lenberger németországi vallástanár.

SZÜLETÉS
Február 13-án, Győrött, a nádorvá

rosi templomban keresztelték meg Kiss 
Attila és Szekeres Ida harmadik gyer
mekét, Noémit. A keresztelés szolgála
tát Kiss Miklós, a mosonmagyaróvári 
gyülekezet lelkésze, az édesapa testvére 
végezte Mt 7,13-14 alapján.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Köszönetét mondunk mindazoknak, 

akik Kiss István kertésztechnikus, őri- 
magyarósdi diakónus lelkész temetésén 
részt vettek vagy együttérzésüket bár
milyen formában kifejezték.

Gyászoló család

Növekvő gyülekezet
címmel szeminárium jellegű testvéri találkozóra hívja a gyülekezetekben és egyhá
zi intézményekben szolgáló lelkészeket, hitoktatókat, ifjúsági vezetőket és más 
egyházi munkásokat a Fiatalok Jézusért Alapítvány és a Magyarországi Egyhá
zak Ökumenikus Tanácsa a Mátraházi Református Lelkészüdülőbe április 6. 
délután 5 óra és 9-én délután 2 óra között.
A tanácskozás előadói -  Eric Weenhuisen és George Brucks hollandiai lelkészek 
-  a következő témaköröket jelölték meg:
Gyülekezeti munka, mint-a Szentlélek ajándéka 
Hatásos ifjúsági munka módszerei 
A kreatív kommunikáció formái 
Fiatalok kihívások és kísértések között
Minden érdeklődő jelentkezését, a 400 Ft-os részvételi hozzájárulás egyidejű 
postázásával, március 29-ig várjuk az alábbi címen: ̂ Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa 1026 Budapest, Bimbó út 127. tel.: 1-176-4847.

A  nyíregyházi új E M M A U S  E vangélikus 
S ze re te to tth o n b an  m ég v an n ak  ü res helyek. 
Szép épü letben , m agas sz ínvonalú  e llá tást 
b iz to sítunk . Je lentkezni lehe t: 4400 N yíregy
h áza , K o rán y i F rigyes 160/a. h é tfő tő l p én te 
kig 9 -1 6  ó rá ig  42-341-152-es te lefonon  (M e- 
zősinénél).

31 éves, 170 cm  m agas vízvezeték-szerelő, 
észak -d u n án tú li lakhelyű  férfi m egism erked
ne házasság  céljábó l szolid , kom oly , h ívő  
gond o lk o d ású  hölggyel. A  v á laszo k at a  
Szerkesztőségbe „A ján d ék ” jeligére kérjük .

F ia ta l értelm iségi p ro tes tán s  h áza sp á r  B u
dapesten  e lta rtá si szerződést k ö tn e  bekö ltö - 
zési lehetőséggel életjáradék-fizetéssel. „Sze
re te t, tü re lem " jeligére a  K iadó h iv a ta lb a .

A  nagyalásony i evangélikus gyülekezet 
m egvételre keres h arm ó n iu m o t, esetleg  isten- 
tiszteletre a lka lm as e lek trom os o rg o n á t, ju 
tán y o s á ro n . .

T em plom i és gyülekezeti köny v áru so k , 
könyvesbo ltosok  szám ára  ta lá lk o zó t szerve
zü n k  1994. m árcius 26-án  szom baton  10 ó rá 
tó l a  K elenföld i R e fo rm átu s  G yülekezet 
gyülekezeti term ében  (B udápest, X I. O k tó 
ber h u szo n h arm ad ik a  u . 5.) Jelentkezés, tá jé
k o z ta tá s : H A R M A T  K iadó i A lap ítvány , 
1447 B udapest, Pf. 521, tel. : 185-4786.

E vangélikus
É le t

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő . 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Postafiók 500. BUDAPEST 1447.
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Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
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A szeretet mértéke -  a  mértéknélküli szeretet

Augustinus

ÁRA: 25 Ft

A TARTALOMBÓL

A SZABADSÁGHARC LELKÉSZ-VÉRTANÚJA

PEST-BUDAI LELKÉSZEINK -  KOSSUTH 
OLDALÁN

KOSSUTH LAJOS KAPCSOLATAI A PESTI 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZZAL

EG Y  K Ü L Ö N Ö S  A P A  
É S KÉT T É K O Z L Ó  FIA

5. Az örömgyilkos
L k  15,25-től színre lép a mintagyerek, a jó fiú, 

aki nem tékozolt. Lám, épp a mezőről jön haza
felé, ahol tisztességgel dolgozott, mint mindig. 
Tiszta a múltja. Részben talán az öccse helyett 
is kellett fáradoznia -  ami igaz, az igaz. Biztosan 
fáradt. De zaj üti meg a fülét: vidám zeneszó 
hallatszik ki az atyai házból, sőt tánc! (Az sem 
lehetett valami csendes.) „M i történik itt? !” 
S kiderül az, amit ő így él meg: Lump és korhely 
öccsének nem túl dicső hazavetődésére csapnak 
most ekkora lakodalmat! Az a senkiházi elverte 
egész örökségét, miközben a bátyja izzadva vé
gezte a földművesmunkát. M ost hazasündörög, 
és úgy fogadják, mint egy győztes hadvezért! -  
Ilyen és hasonló gondolatok kergethették agyába 
a vért. (M i másképp éreztünk volna?)

„O da én be nem teszem a lábam at!”

A mindenkori „igazak” indulati reagálása ez. 
Látszólag erősen indokolt, miközben az apa ma
gatartása túlzónak tűnhet. Jó , jó, de hát azért: 
hol az igazság? A becsületes csak robotoljon, a 
széllel bélelt örömlovag pedig ússza meg szára
zon kalandozásait?

Ismerjük be: meg tudjuk érteni, hogy a vétlen 
idősebb testvér torkán nem megy le ez a falat, 
görcsféle áll a lábába, s ő ugyan á t nem lépi azt 
a küszöböt, nem ül le egy asztalhoz egy olyan 
fickóval, mert ő viszont nem  olyan! -  Ám legyen, 
de mielőtt meghoznánk az ítéletet, nézzünk utána 
Különb úr(hölgy) megbotránkozásának, mely jó
szerivel bennünk is fújja a magáét dühösen. Csak 
ne feledjük: itt nem holmi családi perpatvarról 
van szó, hanem Isten-kapcsolatunkról, s annak 
nyomán felebarát-látásmódunkról, a lelküle
tűnkről!

Unta a hűséget ez a „derék” legény, valahogy 
úgy, mint az, aki egyszer így nyilatkozott: 
„Olyan ez a keresztyén erkölcs, mint egy meny- 
nyeien szép cipő, mely azonban pokolian szorít!” 
A bátyuska mérgében felhánytorgatja szolgálati 
éveinek számát, töretlen engedelmességét, amiért 
pedig já r t volna neki némi prémium szűkmarkú 
apjától, de sehol semmi. így vagyunk mi, ha 
felsrófoljuk magunkat „Különb Testvér” dagadó 
önérzetére, s eláruljuk, hogy terhűnkre van Isten 
gyermekeinek nagyszerű szabadsága, amellyel 
módunkban áll meg nem rontani Teremtőnkhöz, 
embertársunkhoz és önmagunkhoz fűződő kap
csolatunkat, hanem szabad rendeltetésszerűen él
nünk. A kényszeredett sanyarúvendel-hívőknek 
akár azt is mondhatnák: Ti vagytok a föld kese
rűsója!

A kegyelem kegyes ellenzéke

H a elolvassuk az elbeszélésünket megelőző két 
rövid szakaszt (Lk 15,1-10), kiderül az összefüg
gés: sok csúnyán elrontott életű ember igyekezett 
Jézus közelébe, aki leült velük egy asztalhoz. Ő 
hatott rájuk, és nem azok őrá! -  ezért volt okta
lan a farizeusok és írástudók ezt illető gőgös 
kritikája. Jézus viszont azt a hatalmas mennyei 
örömöt érzékelteti, amit egyetlen elveszett ember 
megkerülése vált ki. Aki nem képes a szeretetnek 
ebben az erőterében, vonzásában értékelni a nyil
ván elbukottak megújulását, sőt azt hiszi, hogy 
Istennek tesz nagy szívességet, ha követi paran
csolatait (áldozatos ábrázattal s jutalm at igény
lőén), az rosszalja, hogy „túl j ó ” az Űr. Jónás 
prófétának sem tetszett, hogy a Mindenható 
mégis megkegyelmez Ninivének, a bűnös város
nak. Bármelyikünk szívébe befészkelheti magát 
a „farizírástudó”, aki Atyjának és testvérének 
örömét csak megzavarja, de a saját örömének 
gyilkosa lesz.

Ahol az Isten örül, o tt csikorog a homlokrán- 
colás.

Dr. Bodrog Miklós

Ima
(Acrostichon)

Ajfáradt az ármány ’s retteg 
Ostromolni népedet 
»Sut a’ nap, mit elboritni 
Sötét éjben nem lehet 
c/ram! adtál szabadságot,
Terjed a’ földön országod,
/Tála, hála, jónk neked!

.Lelkesülve szebb jövőért 
/Innyi bátrak küzdenek.
/a j  nekik! ’s nekünk! ha égi 
Oltalom nem lesz velek!
Segéid Isten! győzzenek! -

Es mi hisszük, győzni fognak! -  
Látjuk már a’ nagy napot,
Jólét ölén hol köszöntjük 
E  hazát, mint szabadot.
./Vagy Isten! adj illy napot! -

Amen.

Kossuth Lajos temetése

Két héten át folyt a küzdelem a beteg életéért. Kossuth 
Ferenc és Kossuth Lajos Tivadar, a két fiú, Ruttkayné 
Kossuth Lujza, a testvér és Giorgio, a hűséges inas álltak 
a legnehezebb órákban a haldokló mellett. A tüdőgyulla
dás magas lázát azonban a leggondosabb orvosi kezelés, 
legodaadóbb ápolás sem tudta legyőzni. 1894. március 
20-án este 11 órakor a turini „Via dei Mille” utca 22 sz. 
bérház I. emeleti otthonában elhunyt Kossuth Lajos, Ma
gyarország kormányzója.

Távírón szétröppent a gyászhír, Turin is azonnal érte
sült Kossuth haláláról. Másnap a kora reggeli óráktól 
sorra érkeztek a részvétnyilvánító táviratok, küldöttsé
gek.

Kossuth holttestét bebalzsamozták és hármas (érc, 
horgany, világos színű fa) koporsóba helyezték, majd a 
valdensek templomában -  ahová Kossuth istentiszteletre 
járt -  ravatalozták fel feleségével és Vilma lányával 
együtt.

Három napon át vehetett búcsút a város nagy halottjá
tól. Március 28-án volt a gyászszertartás, amely alatt 
legalább százezer ember gyűlt össze a templom körüli 
téren. Az istentisztelet után sokezres tömeg kísérte a 
koporsókat a pályaudvarra.

Két gyászvonat indult. Az elsőn a Turinba érkezett 
magyar küldöttség utazott. Valamivel később indították 
el a koporsókat szállító vonatot (a koporsókat egyszerű 
teherkocsiba helyezték), amelyen a család utazott és 
Giorgio, Kossuth inasa, aki mindvégig a családdal vett 
részt a temetési eseményeken.

Az olasz állomásokon mindenütt embersokaság állt 
koszorúkkal, gyászzászlókat lobogtatva. Több helyen 
beszédek is elhangzottak. Ausztriába érve szuronyos ka
tonák őrizték a pályaudvarokat. Ennek ellenére ember- 
tömegek álltak némán, kalaplevéve az elrobogó vonatok 
mellett.

Kossuth Lajos vonata Csáktornyánál lépte át a ma
gyar határt. 45 év után magyar földre érkezett a haza 
nagy fia...

A főváros napok óta mély gyászba öltözött. A háza
kon, tereken fekete drapériák, zászlók lengtek. Mindenki 
várta a hazatérőt.

Március 30-án sokezres tömeg gyűlt össze a Nyugati 
pályaudvar előtt példás rendben és néma csendben. Dél
után 3 órakor szólalt meg az indóház csengője: befutot
tak a vonatok. Hazaérkezett száműzetéséből Kossuth 
Lajos... -  A halottakat ideiglenes ravatalra fektették, 
ahol a turini küldöttség átadta őket a főváros küldöttsé
gének.

Kossuthné és Kossuth Vilma koporsóját a terézvárosi 
templomba vitték, majd március 31-én mély részvét mel
lett temették el a Kerepesi temetőben abba a sírba, ahová 
másnap Kossuthot is helyezték.

Kossuth koporsóját gyászhintón -  a Bazilika harang
jainak zúgása mellett -  a Nemzeti Múzeumba vitték. 
Délután 5 órakor érkezett a menet a fekete gyászleplek
kel beborított Nemzeti Múzeum elé. Ott az előcsarnok
ban ravatalozták fel Kossuth Lajost. Köré helyezték a 
Turinból hozott koszorúkat. A ravatalt a család tagjai, 

(Folytatás a 2. oldalon)

AZ ÖKUMENIKUS KOSSUTH
-  Halálának centenáriumára -

Evangélikus lelkész tartotta 
Tállyán keresztvíz alá. Piarista 
atyák nevelték a sátoraljaújhelyi is
kolában. A „Tarca-parti Athén” 
panszofisztikus hatását Patak kál
vinista szigora ellensúlyozta. A po
zsonyi diétán minden felekezet 
egyenjogúságáért tört lándzsát. Új
ságok hasábjain a protestáns uniót 
sürgette. Emigrációja során felvéte
lét kérte egy amerikai szabadkőmű
ves páholyba, de kapcsolatot tar
tott az Evangelical Alliance-szal is. 
Torinóban pedig a valdensek temp
lomában ravatalozták fel. Sajáto
san ökumenikus életút tehát az övé.

H alálát az egész m agyar nemzet 
gyászolta. Páratlan életművét 
megszámlálhatatlan írás, cikk, ta
nulmány és könyv méltatta. Most, 
száz évvel elhunyta u tán  ugyan
csak sok értékelés lát napvilágot 
sajtóban, rádióban, a képernyőn 
egyaránt. Mi itt, e sorokkal gazdag 
és sokrétű lelkivilágát szeretnénk 
felidézni, m ert ennek rezdülései is 
befolyásolták izzó haza- és egyház
szere tétét.

A Biblia volt hitének fundamen
tuma. Amikor a Zemplén megyei 
Tállya anyakönyvei tűzvész áldo
zatai lettek és lelkésze, Hajász Pál 
a születési adatokért K ossuth La
joshoz fordult, ő így válaszolt neki 
Torinóból: „Emlékszem az ara 
nyozott, rézcsattos nagy Bibliára, 
melyből szokás volt atyám  házánál 
vasárnaponként néhány fejezetet 
olvasni, s egy-egy zsoltárt elénekel
ni, s melybe az én és nővéreim szü
letésnapja a keresztség adataival 
együtt ősi szokás szerint be volt 
jegyezve...”

A Szentírás lapjait később is 
gyakran forgatta, aminek bizonyí
téka írásainak több bibliai idézete, 
s az Ige szellemének tolmácsolása. 
Bibliájának különösen is hasznát 
vette budai várfogságának két ne
héz esztendejében. O tt nemcsak 
lelki vigaszt és reménységet kapott 
belőle, hanem -  angol nyelvű Ú j
szövetség lévén nála -  cellájában 
jó l m egalapozhatta angol nyelvtu
dását. Bibliai veretű szónoklatai
val ezért is hódíthatta meg ameri
kai és angol partraszállásai alkal
m ával a lelkes tömegeket.

Egyházi iskolák nevelték. A bu
dapesti Kegyesrendi G imnázium 
mai épületének tanácstermében 
Széchenyi és Deák olajfestménye 
mellett o tt van K ossuth portréja is. 
Az újhelyi piaristák felvilágosult 
szelleme nem tett valláskülönbsé
get diákjai között.

Eperjes híres Evangélikus Kollé
giuma a reformkor hazafias m a
gyarságát sugározta, de egyben a 
német és tó t anyanyelvűek megbe
csülését is megkövetelte. A főiskola 
spiritualitása sajátos volt: a logikus 
gondolkodásra való oktatás mint
ha megelőzte volna a hitre nevelést. 
A fogékony lelkű, éles eszű diáknak 
az elsőként magyarul előadó szaba
delvű professzor, a tübingeni és göt- 
tingeni egyetemen habilitált Gre- 
guss Mihály lett a példaképe. 
„Nemcsak tanítóm, de nevelőm is 
volt... O tt virradóit fel lelkemben 
azoknak az elveknek világossága, 
amelyek vezéreltek viharos életem
ben a hazám és felebarátaim iránti 
kötelességek ösvényén...”

Sárospatak diákjaként, a refor
m átus főiskola híres jogtudósa, 
Kövi professzor ugyancsak felis

merte joghallgatójának lelki-szel
lemi fogékonyságát és megjegyezte 
róla, hogy jobban tudja a magyar 
közjogot és a Corpus Juris H ungá
r iá t , m int az ítélő tábla... De ezt is 
m orm ogta bajusza alatt: „Ebből a 
Domine Kossuthból még nagy or
szágháborító lesz valaha!”

Sáros és Zemplén három  feleke
zetű veretes iskoláiban így szívta 
m agába a serdülő ifjú az u tóbb  
egész életét meghatározó esz
ményt: a vallásszabadságnak és a 
haza szabadságának szent ügyét.

Közéleti szereplését is ez a kettős

gondolat motiválta. A Hegyaljai 
Esperesség követeként a vallás
egyenlőségért és a protestánsok 
hazafiságáért küzdött. Ezt tette a 
pozsonyi diétán is, ahol a vallás
egyenlőség ügyében tárgyaló „Vé
leményező Bizottságnak” lett a 
tagja. Lehet, hogy a pataki éveinek 
hatására, de határozottan egy pro
testáns unió tervét egyengette és 
tám ogatta. Ilyen szellemben írta 
cikkeit a Pesti H írlapban és a Pro
testáns Egyházi és Iskolai Lapban. 
Ez utóbbit a reform átus Török Pál 
és az evangélikus Székács József -  
a későbbi két püspök -  szerkesztet
te, és ebben a körben született meg 
-  és vált valóra egy ideig -  a fővá
rosi közös protestáns Teológiai 
Főiskola terve is.

Egyházszeretetének a jele volt, 
hogy Újhelyen elvállalt az evangé
likus gyülekezet részéről felkért 
több tisztséget: presbitere, jegyző
je, majd ügyésze lett az egyházköz
ségnek. Ugyancsak az ő javaslatá
ra került be a negyvennyolcas tör
vényekbe a híres 20. törvénycikk, 
amely a bevett vallásfelekezetekre 
nézve tökéletes egyenlőséget és vi
szonosságot állapított meg, és ki
m ondta az egyházi és iskolai szük
ségleteknek államköltségből való 
fedezését.

Lángoló patriotizmusáról, for
radalm i éveiről e napokban ország
szerte megemlékeznek. E keretek 
között csak azt említjük meg, hogy

már az 1830-as országgyűlésen ő 
javasolta, hogy az oktatói hivatal
ba lépett tanárok és tanítók „min
den tudományukat magyar nyel
ven legyenek kötelesek előadni” .

Emigrációja négy évtizedének 
indítékait is az istenhit és a haza 
szeretete táplálta. Amikor régi ba
rátja és tisztelője, Vladár János lel
kész 1871-ben felkérte a Nógrád 
megyei Sámsonháza főfelügyelői 
tisztének elvállalására, a gyüleke
zet elnökségének írt levelében töb
bek között ezeket írta: „...E  vá
lasztást megtiszteltetésnek tekin
tem, s teljes készséggel elfogadom, 
csak azt sajnálva, hogy a számkive
tés, melyre Hazánk politikai viszo
nyai által kárhoztatva vagyok, meg 
nem engedi, hogy az Egyház javá
nak előmozdításához oly hatályo
san hozzájárulhassak, mint azt te
hetni óhajtanám. De a mit és meny
nyit a körülményekhez képest ten
nem lehetend, azt teljes készséggel 
felajánlom . .."

Amikor Szegedet 1879-ben ha
talmas árvíz pusztította, a hír mé
lyen megrendítette. Tollat fogott 
és részvétsorokat írt Bakay N án
dornak, a város képviselőjének. 
„Bizony-bizony nincsen olyan bá
nat, m int az elpusztult Szeged el
szórt népének bánata. Rezgésbe is 
hozta nemcsak saját nemzetünk, 
hanem az emberiség szívének is

részvéthúijait, még távoli orszá
gokban is. Az iszonyú szerencsét
lenség nyilatkozványra idézte az 
emberiség családias szolidaritásá
nak, a testvériségnek érzetét, mely 
embert emberhez fűz, keresztül 
minden elkülönítő határokon” .

A nagy bajban hozzá forduló 
Thomay József lelkésznek pedig 
hosszú levélben azt tanácsolja, for
duljon az Evangelical Continental 
Society titkárához, akinek a segít
sége bizonyára „valóságos Isten ál
dása lehet a  szegény szegedi evan
gélikusok részére. Egyben megje
gyezte, hogy „az az Evangelical Al
liance törekvése, hogy számos és 
egymástól idegenkedő protestáns 
felekezeteket egy testvéri közös
ségbe tömörítse” .

Kilencvenedik születésnapján 
tisztelgő levelével kereste fel Kos
suthot a komoly anyagi gondokkal 
küzdő tállyai egyház. A Hegyaljai 
Egyházmegye elnökségének így 
válaszolt: „Sajnálattal értettem le
velükből, tisztelt uraim, hogy a tá- 
lyai ág. hitv. ev. egyház végínségre 
ju to tt s  temploma, melyben 90 év 
előtt a szent keresztségben részesül
tem, rommá lett, mint magam is. 
Kérem önöket, legyenek köszöne- 
temnek s tiszteletemnek egyházme
gyéjük közgyűlése előtt tolmácsai. 
Isten áldását kérve egyházmegyé
jükre, maradok tisztelő hitroko
nuk: Kossuth Lajos."

Dr. Fabiny Tibor
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A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Kossuth Szövetség

KOSSUTH LA JO S 
halála 100. évfordulóján,

1994. március 20-án, vasárnap 16 órai kezdettel 
ökumenikus egyházi emlékünnepélyt rendez a Budapest-Deák téri 

evangélikus templomban (1052 Budapest, V. Deák tér 4.).

Erre az ünnepi alkalomra minden érdeklődőt szeretettel hívunk és
várunk.
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A kistestvérem még Jóformán semmi hasznos dolgot nem csinál. 
Egész nap csak totyog, eszik, játszik, alszik.
H a elesik, sir, ha kap valamit, nevet örömében.
Még beszélni sem tud, csak gügyög.
Mégis nagyon fontos nekünk.
Mindannyian nagyon szeretjük.

Istenem, köszönöm, hogy a szeretetet nem kell megérdemelni! 
Köszönöm Neked azokat, akik engem akkor is szeretni tudnak, 
amikor azt nem érdemelném meg.
Tudom, Te is közéjük tartozol!

BARANGOLÁS BIBLIAI TÁJAKON
Ezzel a címmel új sorozat indul, melynek segítségével 

kicsit megismerkedhettek azzal a vidékkel, azokkal a 
helyszínekkel, ahol Jézus is élt, tanított, gyógyított és 
csodákat tett. Ha van kedvetek, otthon rajzolhattok 
magatoknak egy nagy térképet, amin bejelölitek a so
rozatból megismert helyeket. A z ügyesebbek akár azt 
is rárajzolhatják, hogy milyennek képzelik el a bemuta
tott tájat. Sőt az ott történt bibliai eseményt is rá lehet 
rajzolni a térképünkre. A ki nagyon ügyes, még terep
asztalt is készíthet gipszből vagy gyurmából. De most 
induljunk, kezdődik a barangolás!

Genezáret-tava

Meredek, sziklás hegyek és lankás, szépen megmű
velt, zöldellő dombok gyűrűjében fekszik a Genezá- 
ret-tava, másik nevén a Tibérias-tenger. Kicsit megté
vesztő a tenger elnevezés, hiszen a mi Balatonunk 
legalább háromszor akkora, mint a Genezáret-tava. 
De gondoljunk csak arra, hogy mi is szoktuk a Bala
tont „Magyar Tengerként” emlegetni.

A környék lakóinak nemcsak szívet gyönyörködte
tő látványt nyújt ez a tó, de sokuknak a munkahelye 
is. Hiszen az itt élők jelentős része a halászatból és a 
kereskedelemből él, és élt már Jézus korában is. Maga 
Jézus is sokat járt ezen a vidéken, sok bibliai történet 
helyszíne a Genezáret-tava és környéke. Tanítványai

között is több halászt ism erünk: Pétert, Andrást, Ze- 
bedeus fiait, Jakabot és Jánost egyenesen a halászhá
lók mellől hívta el, hogy kövessék őt és legyenek 
tanítványai. Két fontos, forgalmas kereskedelmi ú t is 
érintette a tavat. M indkettő Damaszkuszba, Szíria 
fővárosába vezetett. Az egyik a földközi-tengeri kikö
tőkkel, a másik pedig Jeruzsálemmel kötötte össze a 
kor igen jelentős nagyvárosát.

A tó vize általában nyugodt, csendes. De gyakran 
előfordul, hogy a közeli hegyek felől hirtelen hideg 
szélvihar zúdul a völgykatlanba, ahol a tó fekszik. 
Ilyenkor rövid idő alatt szörnyű vihar kerekedhet, 
öm lik az eső, mintha dézsából öntenék, és az ilyenkor 
akár 4-S méter magasra is felcsapó hullámok komoly 
veszélyt jelentenek a vízen m aradt halászcsónakok 
számára.

Egy ilyen esetről olvashatunk Lukács evangéliumá
ban is:

„Miközben hajóztak, Jézus elaludt. Ekkor szélvi
har csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, 
úgy hogy veszélyben forogtak. Ekkor odamentek hoz
zá, felébresztették, és így szóltak: „Mester, Mester, 
elvesztünk!” ő  pedig felkelt, ráparancsolt a hullá
mokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett.” 
(Lk 8,23-24)

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Gondoltunk egy bibliai történetre,
melynek egy-egy jel
lemző képét nyolc 
egyforma darabra 
vágtuk szét. A négy 
képből így 32 dara
bot kaptunk. Hétről 
hétre közzéteszünk 
nyolc részletet, ké
penként kettőt- 
kettőt, persze alapo
san összekeverve.

A feladat: minél 
kevesebb darabkából 
felismerni, hogy mit 
ábrázolnak a képek, és melyik luricncihcz kapcsolódnak. 
Segítségként eláruljuk, hogy mind a négy történet valame
lyik evangéliumban olvasható. Ha csak egyre is rájöttél, már 
akkor is érdemes elküldeni a megfejtést, mert a pontokba az 
is beleszámít, hogy milyen gyorsan jössz rá az egyes történe
tekre. így az újság megjelenését követő keddig postára adott 
válaszok több pontot érnek, mint amik ez után kerülnek 
beküldésre.
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A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

P A S S IÓ
Gyülekezeti ének: 189 v. 208.

Imádság
Prófécia: Ézs 53,1-8, Zak 9,9

Ének: Új Ének (ÚÉ) 9. További énekek: 36, 171.
Bevonulás Jeruzsálembe: Jn 12,12-15.

Ének: Ú É 119.
Júdás a főpapoknál: Lk 22,1-6.

Ének: Ú É 51. További énekek: 63, 17.
Az utolsó vacsora: Lk 22,7-16.

Ének: Ú É 31. v. 78.
Szereztetési igék: Lk 22,17-20. -  elmondásuk alatt halkan énekelhető 
vagy dúdolható az előző énekek valamelyike.
Jézus árulója: Jn 13,21-27. 30.

Vers: Juhász Gyula: Az utolsó vacsora (Innen és túl: 492.)
Péter fogadkozása: Jn  13,36-38.

Ének: Ú É 5. További énekek: 80, 128.
Gecsemáné-kert: Lk 22,39-46.

Vers: Dsida Jenő: K risztus (Innen és túl: 446.)
Főpapi ima: Jn 17,24-26.

Ének: Ú É 68. v. 64.
Jézus elfogatása: Lk 22,47-53.
Péter tagadása: Lk 22,54-62.

Ének: ÚÉ 102.
Jézus a nagytanács elő tt: Lk 22,66-70.

Énekvers: Ev. énekeskönyv: 188,1.
Jézus Pilátus előtt: Lk 23,1-5.

Énekvers: Ev. é.k.: 188,2.
Jézus Heródes előtt: Lk 23,6-12.

Énekvers: Ev. é.k.: 188,3.
Jézus és Barabbás: Lk 23,13-16., 21-25.
Jézus megfeszítése: Jn  19,16-19. 25-27.

Ének: Ú É 109. További énekek: 24, 32, 38, 37.
Zsoltár: 22,2-7b. 9. 15-20.
Jézus halála: Lk 23,44—46.

Ének: Ú É 47. További énekek: 45, 54, 117.

(Vers a feltámadásról)

Ének: Ú É 169. További énekek: 97, 98, 107, 160, 163, 178.

Imádság

M iatyánk

Befejező gyülekezeti ének: ÉK  191.

Skorpiók
-  Igaz történet alapján -

Álvilágban élünk. Álerkölcsösség 
és álmegbotránkozás. Fintorognak, 
undorodnak egy kép, egy érzés le
írása láttán, ám csak m ert „úgy il
lik”. Pedig a valóságot látják. Az 
emberek miért nem fogadják el egy
szerűen a valóságot? M iért bújnak 
a látszatok mögé?

Egy skorpió életét szeretném el
mondani. Furcsa téma? Pedig csak 
annyi történt életében, hogy meg
vették, és hazájából Magyarország
ra költöztették. Eladták mint „élve
zeti cikket”. Egy fiú megvette, és 
bátyja -  akiben semmi különös 
nincs, csak éppen a mai kor terméke 
-  vett egy harci hörcsögöt. Nem 
tudom pontosan, hogy milyen faj
tát, annyi bizonyos, hogy különösen 
híres volt harciasságáról.

A két állatot összeengedte az idő
sebb, ám lélekben gyermetegebb fiú. 
Kíváncsi volt arra, hogy a skorpió 
hogyan működik. Sikerült neki 
megtudni -  de a hörcsög erősebb 
volt. A skorpió meghalt. (Ebbe so
kan belekötnek. Ezért így írom: a 
skorpió elpusztult.) A skorpió gaz
dája nagyon dühös lett a bátyjára, 
aki az ő tudta nélkül cselekedett. O 
erre -  megtorlásként -  a hörcsögöt 
vízpróbának vetette alá. Csak ki
emelve: elevenen meggyújtotta, de 
csak addig, amíg a bundája leégett. 
Végül a szegény állat az „úszólec
két” nem bírta. Két ember, akik 
gondolkodni tudnak, miért csinál
nak ilyet? Hisz ők is undorodnak 
egy dög leírásának hallatán! (De 
titokban horrorfilmeket néznek...) 
Két állat összeengedése. Biológiai 
lények, életük arra irányul, hogy 
egyenek, „kuckójuk” legyen, és 
megvédjék magukat. Öntudatlan 
életet élnek. O k csak magukat 
akarták  megvédeni. Párviadal -  az 
emberek gonoszsága. Életre-halál- 
ra. Az ember Istent játszik. Az 
egyik állat életben marad, erre az 
Ember megmutatja hatalmasságát. 
Az állat elpusztul, és az „Állat” 
életben marad.

És miért álvilág ez? M ert erő
szak hatja át, és mégis ragaszkodik 
a felszín rendezettségének látszatá
hoz. Ám ez m ár maga az al-világ. 
Szadizmus. A  /-világ és ál- világ. M i 
a különbség? Csak egy vessző.

Sz. E.

(Folytatás az 1. oldalról)

közéleti személyiségek és az evangélikus egyház lelkészei 
állták körül. Horváth Sándor Deák téri evangélikus lel
kész mondott ünnepélyes imát, majd a Kossuth testvérek 
-  akik először léptek magyar földre -  mondtak köszönő 
szavakat.

Március 31-én szűnni nem akaró áradatban jöttek az 
emberek, küldöttségek, hogy leróják kegyeletüket a nagy 
halott ravatalánál. A múzeum lépcsőit beborították a 
koszorúk. Még éjfélkor is ott kígyózott a néma emberso
kaság, voltak, akik hajnalig virrasztottak.

Április 1-jén 10 órakor kezdődött a gyászszertartás. 
Százezrek gyűltek össze a múzeum körül. Az evangé
likus egyház nagyszámú küldöttsége, lelkészek, espe
resek vették körül Sárkány Sámuel püspököt, aki a 
szertartást végezte. A budai dalárda''elénekelte a 
Himnuszt, majd a püspök beszélt. Beszéde és imája 
után szónoklatok következtek. Elsőként Jókai Mór

szólt. A szertartás végén a budai dalárda elénekelte a 
Szózatot.

A gyászmenet útvonala: a Károly körút, Andrássy út, 
Oktogon, Erzsébet körút, majd a Kerepesi (ma Rákóczi) 
út volt. 18 kocsi vitte a koszorúkat, melyek száma 2871 
volt. Fel-felhangzott a dobszó is. Egy rokkant mezőtúri 
48-as honvéd verte a gyászindulót.

A temetői szertartást követően, amelyet Sárkány Sá
muel püspök végzett, többek között Herman Ottó evan
gélikus természettudós mondott beszédet, amelyet így 
fejezett be: „Dicső vezér! Nagy volt az életed, nagy volt 
halálod és nagyok azoknak tanulságai. Te visszatértél 
némán, csöndesen... és sirodból még sem kelhet ki a 
kiengesztelődés pálmája! Nemzetünk pedig hitt a végső 
kiengesztelődésben, várta, hogy a ravatalodon megjelen
jen a cipruság -  hiába hitt, hiába várta”.

A koszorúkat a szertartás végén szétosztották a gyá
szoló tömeg között...

Kinczler Irén

Kossuth ma is él Cegléden!
Beszélgetés Mácz István polgármesterrel

„Hozzád jövék el, derék magyar nép, 
elárvult hazám reménye, vára, oszlopa..

(Kossuth)

-  Kossuth Lajos ma is úgy él a ceglédiek emlékezetében, 
szívében, ahogy három nagy találkozásuk bevésődött a város 
történetébe. 1848. szeptember 24-én elhangzott toborzó beszé
de döntő a ceglédiekkel való találkozásában. Cegléd főterén, 
a mai Kossuth téren mondta el nagy hatású toborzó beszédét, 
s ,szavára itt a téren kapva szárnyra zúgott fel, mint a vihar 
orgonája: Kossuth Lajos azt üzente..." -  olvashatjuk az em
léktáblán. A m á so d ik  e m lé k e z e te s  találkozás 1849. 
július 2., amikor Kossuth tanácsára a forradalmi kormány és 
az országgyűlés a veszélyeztetett fővárosból Ceglédre érkezik 
s a kormányzósági irodát Ferenchich J ó z s e f  uradalmi 
tiszttartó házában rendezték be, július 2. és 9. között. Emlék
tábla a ház falán. A h a rm ad ik  nagy  ta lá lko zás  
1877 januárjában történt, amikor a ceglédiek keresték fel 
száműzetésében Kossuth Lajost. 115-en indultak el és azok 
között 101 ceglédi lakos volt, a „turini százak" azzal a szán
dékkal, hogy rábeszéljék a hazatérésre. -  Korábban már dísz
polgárrá és képviselővé választották. A küldöttség ősz vezető
je, Dobos János református lelkész feledhetetlen beszé
dében hangzottak el azok a szavak, melyek ma a találkozás 
100. évfordulóját örökítik meg emléktáblán az utókor számá
ra: „. . . M i o tt  s z e r e tn ö k  lá tn i  h a z á n k a t , 
ahol Te vagy,  és Tégedet  o t t ,  hol  van h a 
z á n k . "  Kossuth politikai bölcsességből Turinban maradt -  
de örökre beépült Cegléd történetébe -  mondta Cegléd író 
p o l g á r m e s t e r e , akinek értékes könyveit már e lap ha
sábjain is ismertettük.

„Kossuth ma is ott él!” -  ismételte M á c z  I s tván ,  
amikor kérésemre felkeresett és tájékoztatott a város Kos- 
suth-emlékeiröl a Kossuth Múzeum gazdag gyűjteményéről: 
számos személyes tárgyát őrzik, iratait, halotti maszkját, tori
nói bútorait, fegyvereit, számos időskori fényképét. A Kossuth 
tér középpontjában van a nagyméretű Kossuth szobor. 
H o r v a y  János  műve, melyet Kossuth születése 100. év

fordulóján állítottak fel. Folyamatos Kossuth-kutatások foly
nak. Nevét viseli gimnázium, cserkészcsapat, művelődési ház. 
A park fá i között kis kőemelvény: a pozsonyi Zöldfa vendéglő

erkélytartó köveiből állították, mert az erkélyről hirdette ki 
1848-ban, az országgyűlés után a jobbágyfelszabadítást. Ceg
léd sok-sok féltve őrzött emléke idézi Kossuthot és közben 
készülnek az ez évi ünnepségekre: iskolai versenyek, március
ban diákhangverseny. A Torinóban kezdődő magyar héten a 
ceglédiek, köztük a „Turini százak" szellemi örökösei is részt 
vesznek. Részben a kiállításhoz Kossuth-relikviákat visznek, 
hangversenyt ad a ceglédi kamarazenekar Torino színházter
mében és másik városban is... C eg léd  e m l é k e z i k  és 
e m l é k e z t e t ! -  Jó volt hallani a város vezetőjétől, az ön- 
kormányzat vezetőjétől a város értékeinek megbecsüléséről, 
védelméről elhangzott szavait -  Kossuth szellemében.

Kossuth Lajos halála 100. évfordulóján rendezett emlékezé
sek során az Evangélikus Országos Múzeum 1993. december 
17-én délután tartott emlékműsorával kezdődött, megnyitó 
beszédet S za bad  György  professzor, a Magyar Or
szággyűlés elnöke mondott. Az ő komoly szavai jutottak 
eszembe, amikor Kossuth emlékét hűségesen ápoló Cegléd 
város vezetőjének szavaira figyeltem:

„.. .küzdeni kell a folyamatosságért, a nemzedékek végtelen 
kapcsolatában a kapcsok megteremtéséért, azért, mert a múlt 
önmagában csak lelet. A múlt a jövő kapcsolatában az alap és 
előzmény..'"

Sebeiken Pálma

Kossuth -  gyászünnepségek 
evangélikus iskoláinkban

Száz esztendővel ezelőtt gyászba borult egész Magyaror
szág. 1894. március 20-án Torinóban meghalt Kossuth Lajos, 
45 évi száműzetés után. A magyar nemzet siratta a reformok 
nagy harcosát, a jobbágyok felszabadítóját, a szabadságharc 
vezetőjét, a világhírű szónokot. Népünk érzelmeiben termé
szetesen osztozott az evangélikus egyház is. Ebben -  a fenti 
okok mellett -  az is közrejátszott, hogy Kossuth evangélikus 
volt.

A budapesti fasori evangélikus főgimnáziumba március 
21-én érkezett meg Kossuth halálának híre. „Mélyen meg

rendítette főgymnasiumunk tanári testületét tanuló ifjúságát 
is, s mind a kettő sietett kegyeletes hálájának a nagy elhunyt 
iránt, erejéhez képest kifejezést adni” -  írta Batizfalvy István 
volt igazgató az iskola történetéről szóló (következő évben 
megjelent) könyvében.

A tantestület összejövetelén Böhm Károly (1883 óta az 
iskola igazgatója) mondott beszédet. Április 3-án volt az 
ünnepélyes gyászistentisztelet. A diákság körében gyűjtés 
indult a Kossuth-szobor érdekében.

Április 1-jén volt Kossuth Lajos ünnepélyes temetése fő
városunkban. Százezrek kísérték el a nagy halottat utolsó 
útjára. A fasori evangélikus főgimnázium tanárai és diákjai 
testületileg vettek részt a rend fenntartásában. (Erre szükség 
is volt ilyen hatalmas tömegmegmozduláson.)

A pozsonyi evangélikus lyceum is kitűzte a gyászlobogót 
a halálhírre. Néhány nappal később rendkivüli tanári érte
kezletet tartottak ebben az ügyben. Zorkóczy Samu igazgató 
javaslatát elfogadva, március 29-én minden osztályban az 
első órát Kossuth Lajos emlékének szentelték. Április 3-án 
pedig gyászistentiszteletre került sor, melyen kifejezést adtak 
„nagy hazánkfia halála feletti fájdalmunknak és mély részvé
tünknek.”

Eperjesen is megrázta a halálhir az evangélikus kollégium 
tanárait és diákjait. Felidézték annak emlékét, hogy Kossuth 
valaha az itteni jogakadémia tanulója volt. Azt sem felejtet
ték el, hogy amikor a Bach-korszakban a kollégium nehéz 
anyagi helyzetbe került, a nagy száműzött az eperjesi iskola 
érdekében felhívással fordult az angol protestánsokhoz. (Er
ről írtunk az Evangélikus Élet 1992. évi okt.-nov.-i számá
ban.)

Ludmann Ottó, a főgimnázium igazgatója (aki Kossuth 
fentebbi felhívását később magyarra fordította), kitűnően 
szervezte meg az 1894. április 8-i gyászünnepséget. A kollé
gium dísztermében került erre sor. Szlávik Mátyás 
(1860-1937) tanár mondott imát. Hörk József neves egyház
történész (1848-1910) méltatta „a Collegium volt kitűnő 
tanítványának" érdemeit. Csengey Gusztáv költő-pedagógus 
pedig saját versét szavalta el, Kossuth nevével „a nagy esz
mét zengem én” -  állapította meg.

Nyíregyházán az evangélikus főgimnázium tantestülete -  
Martiny József igazgató vezetésével -  megemlékezett a nagy 
halottról. Az iskolai gyászünnepségre április 7-én került sor. 
Itt Porubszky Pál tanár méltatta Kossuth Lajos „korszakot 
alkotó működését, halhatatlan hazafias érdemeit és lángoló 
honszeretetét.”

1889 óta létezett Nyíregyházán a „Kossuth Lajos emlék

alapítvány. Leffler Sámuel (1851-1915), az evangélikus fő
gimnázium neves tanára 1890-ben levélben kérte Kossuthot: 
járuljon hozzá, hogy az alapítvány az ő nevét viselhesse. 
A torinói száműzött válaszában ebbe beleegyezett. Most, a 
halálhir után az emlékalapítvány pályázatot írt ki a nagy 
hazafi életéről és tevékenységéről.

Az aszódi evangélikus gimnáziumban április 3-án tartot
tak gyászünnepséget „Kossuth Lajos, nagy hazánkfia halála 
alkalmából.” Két nappal előbb az itteni gimnazisták közül 
sokan utaztak a közeli Budapestre, hogy részt vegyenek a 
nagyszabású temetésen.

Rimaszombaton az egyesült protestáns főgimnázium is 
méltóan emlékezett meg a nagy politikusról. Az április 3-i 
gyászistentiszteleten Terray Gyula evangélikus főesperes be
szédében kiemelte, hogy a 45 esztendei száműzetés ellenére 
a szabadságharc vezére mindvégig tartotta a kontaktust ha
zájával. Szép szavakkal méltatta a nagy halott érdemeit, ki 
„a szabadság legnagyobb apostola” volt. A városban gyűjtés 
indult a Kossuth-szobor érdekében.

Hasonló gyászünnepségekre került sor más evangélikus 
gimnáziumokban is (pl. Sopronban és Brassóban). Ugyan
csak szép megemlékezések zajlottak ott, ahol ugyan nem volt 
külön középiskolája egyházunknak, de a diákok körében 
sokan követték Luther vallását. így például Kecskeméten 
kiemelkedő szerepet játszottak az ünnepségen. Laukó Károly 
evangélikus lelkész a gyászistentiszteleten ezeket mondotta: 
„Kossuth, a szabadság fölkent apostola a lelkiismeret sza
badságát valló evangélikus egyházunknak volt tagja. Nem 
véletlen ez! A szabadságszerető Isten rendelte így!”

Az evangélikus elemi iskolákban is szépen sikerült megem
lékezések voltak. Kiemelkedett közülük a tállyai. Ebben a 
Zemplén megyei községben keresztelték meg annak idején 
Kossuth Lajost. Az ünnepségen Czékus László pedagógus 
méltatta a nagy halott érdemeit, „kinél nagyobb és nemesebb 
lelket, aranytisztább jellemet s szeplőtlenebb magyart ha
zai történelmünk fölmutatni nem tud.” Czékus egyébként 
még ugyanabban az évben könyvet jelentetett meg a tály- 
lyai evangélikusok történetéről és az itteni Kossuth- 
ünnepségekről.

„Kossuth neve a haza nevével annyira összeforrt, hogy a 
ki az egyiket szereti, annak a másikat is szeretnie kell.” Ez 
a mondat vidéki rendezvényen hangzott el, de kicsiben tük
rözi az ország minden evangélikusának érzéseit. Egyházunk 
és annak iskolái méltón vették ki részüket a Kossuth- 
gy ászünnepségekből.

Dr. Merényi László



Evangélikus Elet 1994. m á r c iu s  20.

Kossuth Lajos kapcsolatai a Pesti Evangélikus Egyházzal Pest-budai lelkészeink -  Kossuth oldalán
Valószínűleg sokan tudják, hogy Kossuth Lajos a 

Pesti Evangélikus Egyház Deák téri templomában 
kereszteltette két fiát, az 1841. november 16-án szüle
tett Ferenc Lajos Ákost és az 1844. május 26-án szüle
tett Tivadar Károly Lajost. Talán ezt le sem kellett 
volna írni, hiszen ez annyira közismert, annál is in
kább, mivel a tényt a templom hom lokzati falán elhe
lyezett emléktábla is hírül adja a járókelőknek. Eset
leg a pontos adatoknak emlékezetünkbe idézése m iatt 
szükséges mégis ennek megemlítése. Az anyakönyvet, 
amelybe a két Kossuth-fiú születésének és keresztelé
sének m egtörténtét bejegyezték, természetesen a Pesti 
Egyház Deák téri gyülekezete őrzi. Van azonban egy 
értékes levéltári forrás, amely az Evangélikus Orszá
gos Levéltár őrizetében van, és amely ugyancsak ta 
núskodik erről az eseményről. Ez Székács Józsefnek., 
az akkori Deák-téri lelkésznek a magán-anyakönyve. 
Ebben szintén m egtalálhatók az említett adatok. Ez 
a m agán-anyakönyv úgy tekinthető, m int az egyes 
egyházi funkciók m egtörténte előtt felvett adatok 
gyűjteménye. M indenesetre nagyon tanulságos, hogy 
annak idején az ilyen feljegyzéseket nem holmi köny- 
nyen elkallódó papírdarabkákra írták lelkész előde
ink, hanem egy bekötött könyvbe, amely még az 
anyakönyvezés m egtörténte után is megm aradt, s -  
még az anyakönyv esetleges elvesztése idején is -  meg
történt események bizonyító erejű dokum entum a m a
radt.

K ossuth fiainak keresztelésével kapcsolatban még 
egy érdekes adato t őriz az Evangélikus Országos Le
véltár. 1880. február 6-án Torinóból küldött levelében 
a száműzetésében élő K ossuth arra  kéri Győry Vil
most, az akkori Deák téri lelkészt, hogy küldje el 
szám ára két fia keresztlevelét. Azt nem írja meg, hogy 
milyen célra szükségesek ezek az iratok, de azt közli, 
hogy a kiállítási díjat H elfy Ignác fogja kiegyenlíteni. 
Rendkívül érdekes G yőry Vilmosnak -  ugyancsak 
Levéltárunkban ő rzö tt -  válaszlevele, pontosabban 
annak fogalmazványa, amely a nagy hazafi irán t ér
zett végtelen tiszteletének tanúbizonysága. M éltó, 
hogy ezt az írást lapunkban e helyen közismertté 
tegyük. íme, a levél szóról szó ra :

„Mélyen tisztelt Uram!
A még f.h . ó.dikán kelt nagybecsű levél csak a nun 

napon ju to tt kezeimhez. Legkedvesebb kötelességem  
nek ismerem haladéktalanul teljesíteni minden pontját, 
azon egynek kivételével, hogy a keresztlevelekért Helfy  
Ignác úrtól bármit is elfogadjak. Drágább jutalomban 
ilynemű szolgálatért egész papi pályámon soha nem 
részesültem, sem részesülni nem fogok, mint ezen kivo
natokért: egyik az a drága levél m elyet holtomig én, 
holtom után családom, szent ereklye gyanánt fo g  őrizni, 
másik az az egész életen át boldogító tudat, hogy én is 
lehettem oly szerencsés valami csekély szolgálatot te
hetni annak kinek maradtam

a legmélyebb tisztelettel kész szolgája
Gy. V."

Próbáltam  kutatni, hogy a két fiú keresztelésén 
kívül volt-e valami egyéb kapcsolata is K ossuthnak a 
Pesti Evangélikus Egyházzal. Egyesek szerint Kos-
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suth tagja volt a Pesti Egyház presbitérium ának, sőt 
abban esetleg jegyzői tisztséget is viselt. Ennek a Pesti 
Egyház nálunk őrzött levéltári anyagában nem akad
tam  nyom ára. Doleschall, aki a gyülekezet lelkésze 
volt, és annak száz esztendőre terjedő történetét 1887- 
ben megírta és könyvalakban megjelentette, nem em
líti. H a csak a fenti Írásban említett keresztelések és 
az 1880-ban történt levélváltás jelentik is a kapcsola
to t, méltó, hogy a nagy m agyar emlékét hiven meg
őrizzük.

Vető Béla

Kossuth szabadságharca ma
gyar hazafiakká forrasztotta né
met és szlovák nemzetiségeink szá
mos kiváló egyéniségét. Ezt a tényt 
igazolja a Pesti és Budai Egyházak 
élete is. A soproni származású 
Bauhofer György német nyelvű he
tilapot szerkesztett 1848-ban. Bár 
elsődleges célja az evangélium ter
jesztése volt, március 25-én a ve
zércikke mégis bátran foglal állást 
a szabadság kivívása mellett és há
lát ad a cenzúra megszűnéséért. 
Am ikor pedig úgy látta, hogy -  
am int írta -  „m ost a haza megvé
déséről, a szabadságról és az élet
ről van szó” -  megszüntette a lapot 
és a pénzt Kossuth ügyének a tá
m ogatására szánta.

Am ikor Jellasich hadai közeled
tek, Székács Józsefnéval, Kánya 
Pál tanár leányával saját leánykája 
-  a későbbi Czékus püspökné -  
kiment a Gellérthegy mögötti me
zőségre sáncot ásni. Egyik fia K á
roly, pedig önként jelentkezett 
nemzetőrnek. Ő maga Windisch- 
grátz kopói elől a budavári temp
lom orgonájába rejtette el addig 
sűrűn teleírt naplóját. Amikor hí
rét vette a debreceni trónfosztás
nak, elsőként olvasta fel Budán 
Kossuth Függetlenségi Nyilatkozó- i  
tát. Ám nem sokáig késett a csá
száriak bosszúja, s Hentzi tábor
nok ágyúval lövette a várból a fő
várost. Görgey csapatainak köze
ledtével Bauhoferék somorjai szo
balánya tüstént kitűzte a piros- 
fehér-zöld nemezti zászlót. Felje
gyezték a családban, hogy kora? 
volt az öröm , az osztrák csapatok 
számos lövést adtak a parókia ab
lakára és falára.

Egyértelműen báto r hazafi volt 
az orosházi születésű Székács Jó
zse f pesti m agyar lelkészünk, a ké
sőbbi híres bányakerületi püspök. 
Ő is írt naplót -  eredetije a Salacz 
család birtokában, m ásolata a Tu
dományos Akadémia kéziratában 
van - ,  ám ő is abbahagyta az írást 
a szabadságharc bukása után. Ek
kor ugyanis neki is, Bauhofernek 
is el kellett a fővárosból menekül
ni. Czékusné későbbi személyes el
beszéléséből tudjuk a regényes kö
rülményeket.

M indketten Szarvas, Orosháza 
és Szentes vidékén bujdostak álru- 

. hában, álszakállal, felragasztott 
bajus'szal. A it hitték, így ném is
meri fel őket senki. Bauhofert

azonban egy ízben reggeli mosdás 
közben felismerte egy budai fuva
ros. Nem akart hinni a szemének, 
de am ikor meggyőződött, hogy 
nem téved, odahajolt hozzá és ezt 
súgta a fülébe: „Kétszer hallottam 
prédikálni Nagytiszteletű urat, de 
soha sem fogom elfelejteni!”

E bujdosásuk idején másik alka
lommal egy szlovák asszony útján 
küldtek haza szeretteiknek életjelt. 
Bauhofer levelét az asszony a ke
nyerébe sütötte bele, így vitte fel 
Budára, Székács pedig egy tót Bib
liába ragasztotta bele sorait aggó
dó pesti családja megnyugtatására.

Később névtelen feljelentések 
alapján a Helytartótanács is foglal
kozott Bauhofer ügyével. Azzal 
vádolták, hogy prédikációiban „az 
udvar ellen tüzelte a népet, s az 
ország felfegyverezése és az Ural
kodó elleni keresztes hadjárat mel
lett lázított.” A Magyar Országos 
Levéltárban található „Geringer- 
iratok” között található a Rendőri 
Osztály elé történt idézésének jegy
zőkönyve is. Azzal vádolta őt egy 
Mazura Ludovika nevű asszony, 
hogy 1849 Szentháromság vasár
napján szenvedélyes hangon be
szélt a Habsburg-ház ellen, amely
nek fennállásából „soha semmi 
hasznunk nem volt. kivéve Mária 
Dorottya nádornét” . Újabb öt „ta
nú” szerint azt is mondta volna, 
hogy Habsburg-házi királyaink 
egytől-egyig zsarnokok voltak. 
A Hadbíróság elé terjesztett ügy 
végül a polgári bíróság elé került 
azzal a javaslattal, hogy „igen 
rossz politikai nézetei miatt” füg
gesszék fel a budai lelkészt igehir
detői hivatalától.

A felmentő ítélet csak Mária 
Dorottya nádorné közbenjárásá
nak volt köszönhető.

F. T.

Kossuth, a sámsonházi főinspector
1871 tavaszán a „tudni remete” 

levelet kapott: a levél M agyaror
szágról jö tt. A sámsonházi evangé
likus gyülekezet arra kérte őt, hogy 
vállalja el a tiszteletbeli felügyelői 
tisztséget. „Egy akarattal s lelkes 
éljenzés közepette Excellentiádat 
egyházunk főfelügyelőjévé megvá
lasztottuk” -  írta Wladár János lel
kész, annak a W ladár Sámuelnek a 
fia, akit a 48-as szabadságharc után 
hazafiasságáért meghurcoltak.

A gyülekezet az előző esztendő
ben avatta fel újonnan felépített 
templomát sok készülődés, áldo
zatos munka, nehézség után. Kos
suth személye ez idő tájt a magyar 
szabadságtörekvések markáns 
szimbólumává nőtte ki magát, az 
őt főfelügyelővé választó közgyű
lés részben hazafias megnyilvánu
lásnak szánta ezt a választást, rész
ben bizonyos előnyöket remélhe- 
tétt ezzel. Olaszországi címét csak 
hetek elmúltával sikerült megsze

rezni, míg végül elküldhették leve
lüket. „Kossuth Apánk” elvállalta 
a megbízatást, és egészen haláláig 
a sámsonházi gyülekezet tisztelet
beli főfelügyelője, főinspectora 
volt. Ez volt az egyedüli magyar 
tisztség, amelyet emigrációjában el
fogadott.

„ Van szerencsém az irántam mu
tatott bizalomért őszinte hálámat 
jelenteni. E  választást megtisztelte
tésnek tekintem és teljes készséggel 
elfogadom, csak azt sajnálva, hogy 
a számkivetés, melyre Hazánk poli
tical viszonyai által kárhoztatva va
gyok, meg nem engedi, hogy az Egy
ház javának előmozdításához oly 
hatályosan hozzájárulhassak, mint 
azt tehetni óhajtnám. De a mit és 
mennyit a körülményekhez képest 
tennem lehetni, azt teljes készséggel 
felajánlom, amiért is lekötelezve ér
teném magamat Tisztelendő Uújsá
godnak, ha engem híveinek egyházi 
és iskolai ügyei és szükségei felől 
időnkint felvilágosítani méltóztat- 
nék. Hálás köszönetem megújítása

Az igazság szent ügyéért A szabadságharc lelkész-vértanúja
K ossuth Lajos és a többi re

form politikus törekvéseit, vala
m int a kivívott jogokért és nemze
tünk függetlenségéért 1848-49-ben 
vívott szabadságharcot a protes
táns egyházak, közöttük a mi egy
házunk is odaadóan tám ogatták. 
Hogy ez a tám ogatás milyen for
rásból táplákozott és hogyan való
sult meg, az híven tükröződik 
Haubner M áté  győri evangélikus 
püspök életében és szolgálatában, 
akinek születése 200 éves évfordu
lójára ebben az esztendőben emlé
kezik egyházunk.

H aubner M áté 1794-ben szüle
tett Veszprémben, egy iparos csa
ládban. Tanulm ányait Sopronban, 
Pozsonyban, Bécsben és Jénában 
végezte. Rövid ideig Pozsonyban, 
az evangélikus gimnázium ban ta 
nárként m űködött. Lelkésszé ava
tása u tán  1821-ben a burgenlandi 
Szólónak német nyelvű evangéli
kus gyülekezete hívta meg lelké
széül. A kis falusi gyülekezetben 
végzett példás és hűséges lelkipász
tori szolgálatának messze vidékre 
híre ment. így hívta meg ő t lelké
széül 1829-ben a győri evangélikus 
gyülekezet. Új szolgálati helyén 
nemcsak hűséges lelkipásztori 
szolgálatát folytatta, hanem  ki
emelkedő teológiai m unkát is vég
zett, amelyről elsősorban az 1842- 
ben m egindított Protestáns Egyhá
zi és Iskolai Lapban megjelent ta 
nulmányai tanúskodnak. így nem 
csodálkozhatunk azon, hogy a du
nántúli egyházkerület előbb fő
jegyzőjévé, majd 1846-ban püspö
kévé (abban az időben szuperin
tendensnek nevezték) választotta 
őt.

Püspöki szolgálatában -  hitbeni 
és teológiai meggyőződésének 
megfelelően -  nemcsak gyülekeze
teiért és egyházáért érzett felelőssé
get, hanem népe és hazája iránti 
szeretet és elkötelezettség is vezette 
őt. A hit és cselekedetek összefüg
géséről szóló lutheri tanítás mellett 
e m agatartásban segítette őt az a 
300 éves hagyom ány is, hogy a m a
gyarországi protestáns egyházak

ban a vallásszabadságért vívott 
küzdelmek egyet jelentettek a haza 
szabadságáért és függetlenségért 
vívott harccal és küzdelemmel. 
Ezért érthető, hogy az 1848. m ár
cius 15-i forradalm i események 
után  szinte azonnal (március 19- 
én) körlevélben fordult esperesei
hez, amelyben kérte őket, hogy tá
mogassák a forradalom  ügyét. 
Körlevelének lényegét így lehetne 
summázni: A z evangélius ember 
nem tanúsíthat közönyt és nemtörő
dömséget a nemzeti élet nagy ese
ményeivel kapcsolatban, hanem Is
ten iránti hálával kell fogadnia az 
örvendetes eseményeket, s azok elő
menetelét kell munkálnia. U gyan
ebben a szellemben szólt az egész 
ország protestáns híveihez „Béke
szózatában” Székács József pesti 
evangélikus és két reform átus lel
kész. Ugyanilyen m ódon foglaltak 
állást az egyházmegyei és egyház
kerületi közgyűlések, valam int az 
egyetemes közgyűlés is. Ez állás- 
foglalás mellett ezek a közgyűlések 
nagy lendülettel kezdték meg egy
házunk szervezetének és életének 
újjáform álását, hogy egyházunk a 
m egváltozott új körülmények kö
zött a leghatékonyabban eleget 
tudjon tenni Istentől rábízott szol
gálatának.

A m ikor pedig a bécsi fo rrada
lom leverése u tán , 1848. novem 
ber végén a m agyar forradalom  
megsemmisítésére W indischgrätz 
serege országunkra tö rt, egyhá
zunk a forradalom  vívm ányai
nak és hazánk függetlenségének 
megvédését ugyanilyen követke
zetességgel tám ogatta. H aubner 
M áté püspök 1848. decem ber 3- 
án k iado tt híres körlevelében fel
hívta a lelkészeket, hogy „az 
igazság szent ügyének" megvédé
sére biztassák híveiket. „M icso
da eszközöket használjunk er
re?” -  teszi fel a kérdést H aub
ner püspök. „H irdessük híven 
K risztus evangélium át és m ond
ju k  ki, hogy nincs jobb hazafiság, 
mint az evangéliumi kegyesség -  
és nincs evangéliumi kegyesség jó

hazafiság nélkül."  Nem  is hiány
zo tt az evangélikus hívekből sem 
a lelkesedés és az áldozatvállalás 
ebben a harcban. C sak az orosz 
cár segítségével k ialak íto tt hatal
m as túlerővel szemben buko tt el 
népünk dicsőséges szabadság- 
harca.

Sok igaz hazafinak kellett ennek 
következtében börtönbüntetést, 
vagy bujdosást vállalnia. H aubner 
M áté püspököt hatévi börtönre 
ítélték. Ennek letöltése után  1856- 
ban Nagygeresden vállalhatott 
szolgálatot. Csak 1861-ben térhe
te tt vissza G yőrbe és vehette át 
újra főpásztori szolgálatát. Meg
rendült egészségi állapota miatt 
1865-ben lem ondott püspöki tiszt
ségéről és Sopronban visszavonul
tan élt 1880-ban bekövetkezett ha
láláig. Temetésén u tóda, Karsay 
Sándor püspök gyászbeszédében 
m éltóan foglalta össze H aubner 
M áté püspök szolgálatát, am ikor 
beszédét így fejezte be: „Kövessük 
hitét, erényeit és honszeretetét!”

Selmeczi János

Hosszú évtizedek alatt alakult ki, 
s erősödött meg a pesti evangéliku
sok egyháza, mely a m últ évszázad 
közepére tagjainak anyanyelve sze
rint három ágra szakadt: magyar, 
német és szlovák ajkú gyülekezetre. 
A magyarok csak 1837-ben kaptak  
lelkészt S z é k á c s  J ó z s e f  sze
mélyében, ak i országos hírre tett 
szert és püspök is lett. A  szlovákok 
között már régebben szolgált 
K o l l á r  J á n o s .  0  szláv eszmé
ket hirdetett, s emiatt szembekerült 
a magyar szabadságharccal. A fo r 
radalmi időben elmenekült és Bécs
ben egyetemi katedrát nyert.

A német gyülekezet lelkésze a 
magyarul egyáltalán nem tudó 
L a n g  M i h á l y  volt, aki a bécsi 
teológiai fakultáson szerzett képe-

Az 1848-as pozsonyi országgyűlé
sen Kossuth Lajos felrázta a nemze
tet. Március 3-án az alsótáblán indít
ványt terjesztett elő az uralkodóhoz 
intézendő feliratról. Ez a polgári át
alakulás és az ország valódi önkor
mányzata megteremtésének alapkö
vetelményeit foglalta magában.

Rázga Pál evangélikus lelkész, 
akit 1846-ban a pozsonyi lelkészként 
iktattak be, már beiktatásakor hitet 
tett Kossuth ügye mellett. Beköszön
tő beszédéből való ez az idézet: 
„Erőm, szeretetem a tied, szeretett 
gyülekezet, életem a hazámé.”

Nemzetőrséget szervezett 48 már
ciusában, amely Szenicnél szétverte a 
Hurbán vezette fosztogató csapato
kat. A pozsonyi nemzetőrök között 
tábori lelkészként működött, kitar
tásra buzdítva honfitársait és híveit.

Ezalatt Pozsonyban a forrongás a 
tetőfokára hágott. Kossuth a Zöldfa 
fogadó erkélyéről gyújtó és buzdító 
beszédet mondott, amit Rázga né
metül tolmácsolt. Ennek eredménye
képpen önkéntes honvédsereg indul
hatott el azért, hogy segítsen a felke
lőknek. A honvédség és a népfelke
lők átkeltek a Lajtán, de október

sitést. Megnyerő külsejével, pom 
pás orgánumával az első pillanat
ban megnyerte a hívek tetszését. 
N yílt szívű, önzetlen lelkű ember, 
aki oly közvetlen volt a hívekhez, 
hogy szinte barátként, apjukként 
fordultak hozzá és bizalommal kér
ték tanácsait. Nemcsak ragyogó 
szónok, de ami ennél fontosabb, jó  
teológus hírében állott. A politikába 
nem ártotta bele magát és hűsége
sen kitarto tt a legnehezebb, legkri
tikusabb időkben is. A  szabadság- 
harc bukásakor egyetlen evangéli
kus lelkészként maradt Pesten.

A z emigrációba menekült K o s 
s u t h  L a j o s  kiskorú gyermekeit 
az osztrák hatóságok a pozsonyi 
várparancsnokságon helyezték el 

(Folytatás a 4. oldalon)

30-án vereséget szenvedtek Schwe- 
chátnál a Windisch-Grätz vezette 
császári seregtől.

A magyar hadakat változó szeren
cse kísérte. A császári sereg decem
berben átlépte a magyar határt, és a 
hónap végén már Pozsony felé köze
ledett. A városból sokan elmenekül
tek. Rázga előtt is nyitva állt az út 
Komárom felé. Számára azonban 
gyávaság lett volna elhagyni azokat 
a polgártársakat, akik az ő buzdítá
sára siettek a hazát védeni. A bevo
nuló császáriak letartóztatták. 
A Városházára vitték, ahonnan 
többórai vallatás után a Vizi ka szár
nyába kísérték. Nyirkos börtöne 
adott otthont néhány hónapos síny- 
lődésének. Időközben pere a bécsi 
kormány által kiküldött hírhedt Ha- 
ynau elé került. A báró kimondta rá 
a halálos ítéletet. A pozsonyi gyüle
kezet mindent megpróbált lelkésze 
megmentésére, mindhiába. Még 
Windisch-Grätz is azon fáradozott, 
hogy öt megmentse. Megpóbálta 
Rázgának elmagyarázni, hogy őt 
mások kényszeritették a Zöldfa
fogadónál a felség elleni izgatásra. 
Rázga Pál azonban nem akart papi 
lelkiismeretén foltot ejteni...

Június 17-éről 18-ára virradó éj
szaka a Vizikaszárnyából a várba 
kísérték. A fogházban utolsó óráit 
hű barátjával, Simkó Vilmos evangé
likus lelkésszel töltötte, akit a fogoly 
vigasztalására rendeltek ki. Mégis 
Rázga volt a vigasztaló, csupán egy 
dologért aggódott: szerettei sorsáért.

Reggel a közeli Szamárhegyre kí
sérték, ahol bitófát állítottak fel szá
mára. Megáldotta a körülötte levő
ket, letérdelt a bitófa tövébe és így 
imádkozott:
„Áldom szegény, drága hazámat, kívánva, 
hogy nemsokára szabaddá legyen és boldoggá."

Ott a Szamárhegyen, 1849. június 
18-án mártírhalált halt a szabadság- 
harc ügyéért.

Mai gondolkodásunkban talán fel 
sem tudjuk igazán fogni annak a 
korszaknak az eseményeit, azoknak 
az embereknek az önfeláldozását, 
akik nemcsak a saját, hanem gyer
mekeik jövőjét is kockára tették.

Fel sem tudjuk igazán fogni mit 
jelent:

„Élni, halni a haza szabadságáért."
T. Sz.

mellett van szerencsém hitrokoni 
részvéniességgel tiszteletemet jelen
teni és magamat Tisztelt Uraságod 
és az Egyházi gyűlés jóindulatiba 
ajánlani.

Kelt Túr inban Olaszországban 
April 6-kán 1871" -  írta tisztán 
olvasható gyöngybetűivel az ak
kor m ár hetvenhez közeli „reme
te” . Ez a tisztség haláláig megma
radt, bár volt idő, amikor le akart 
m ondani róla. W ladár János lel
kész kérésére mégsem tette meg. 
„Ami nagyrabecsült hozzám inté
zett levelének azon részét illeti, 
hogy a sámsonházai egyház főfel
ügyeletéről lemondani s minket ár
vákul hagyni méltóztatandik, ez 
reám leverőleg hatott -  egyházam 
előtt nem is tudattam  még -  s nem 
is fogom tenni, míg vigasztaló 
megnyugtató újabb nagyrabecsült 
sorait nem veszem, a miért teljes 
tisztelettel esedezem. ...Ezen nem 
érdemelt megtiszteléstől mely sze
gény, de becsületes-munkás, erköl
csös híveinket érte megválni halá
lunkig -  Excellentiád haláláig nem 
akarunk. Kérjük szeretetében min
ket továbbra is megtartani” -  írta 
W ladár 1879 nyarán.

így hát Kossuth felügyelő ma
radt. 1894-ben halt meg; a sám- 
sonháziak babérral és pálmaágak
kal díszített koszorút vittek a te
metésre. M ár ekkor felmerült a 
gondolat, hogy a csaknem 24 éves 
felügyelői szolgálat, s a haza nagy 
halottjainak emlékére a templom
ban emléktáblát helyezzenek el. 
Egy évvel később, 1895-ben leplez
ték le a fekete márványból készült 
emléktáblát. Egy korabeli világi 
újság megemlékezett róla, hogy az 
ünnepi istentisztelet utolsó 
„ámen”-je előtt megkondult a 
vészharang, tüzet jelezve. Több 
ház leégett, s a megzavart, ijedt 
közönség nem várta meg az ünne
pély végét...

De a sámsonháziak ma is büsz
kék a Kossuth-örökségnek erre a 
kis darabjára. A lelkészi hivatal 
falán o tt található a bekeretezett 
Kossuth-levél fénymásolata 
(amelynek eredetije is a gyülekezet 
birtokában van, szépen restaurált 
állapotban), mellette egy időskori 
képmása, körülötte néhány levélke 
abból a bizonyos pálmaág-babér
levél koszorúból...

Aklanné Balogh Éva

A Kossuth-gyermekek „gyámja": 
Lang Mihály?

A



✓  N A P R Ó L
Szolgáltass nekem igazságot. Zsolt 43,1 
Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgálja

nak, hanem hogy Ő szolgáljon és életét adja váltsá- 
gul sokakért. Mt 20,28

v a sá r n a p  Világosság ragyog a sötétben is a 
becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és 
igaz. Zsolt 112,4(2Kor 4,6; M k 10,35-45; Zsid 
5 ,7-9 ; Zsolt 43).

A becsületesség nem  m indig kifizetődő. Sőt, az 
ilyen em ber gyakran kerülhet álnokok hálójába. 
Pillanatnyi előnyökért nem érdemes lemondani 
az Ú r világosságáról.

h é t f ő  A jótékonyságról és az adakozásról pedig 
I el ne feledkezzetek, m ert ilyen áldozatokban gyö-

I nyörködik az Isten. Zsid 13,16 (Zsolt 146,7; 
IM óz 22,1-13; Jn  16,16-24).

Szívesen dicsekszünk Isten o ltárára  te tt áldoza- 
I tainkkal. Isten indulata ettől nem változik. Az Ő 
I m unkája iránti hála azonban bizonyosan szívesen 
I adakozik és tesz jót.

; KEDD Ezt m ondta Dávid N átán n ak : Vétkeztem

II az Ű r ellen! N átán  így felelt D áv id n ak : Az Ú r is 
elengedte vétkedet, nem halsz meg. 2Sám 12,13 
(Jak 5,15-16; 4M óz 21,4-9; Jn  16,25-33).

Az igazi bűnbánat első lépcsőfoka, am ikor 
megértem, hogy emberek elleni vétkeim a szent 
Isten elleni bűnök. D ávid királyként sem szégyel- 
te bevallani a nagy igazságot. Életben is m aradt.

I Ne ragaszkodjunk bűneinkhez.

SZERDA Ekkor angyal jelent meg neki a menny- 
I bői, és erősítette őt. Lk 22,43 (IM óz 32,2; M k 

14,66-72; Jn  17,1-5).

Evangélikus Élet 1994. m á r c iu s  20.

Jézus törékeny embersége rajzolódik ki e lő t
tünk. Egy szuperm ent nem  kell erősíteni. Persze 
itt sokkal kom olyabbról van szó. Egy Em ber 
tusakodik értünk. Ezt az ügyet a m ennyben is 
tám ogatják.

CSOTÖRTÖK M egterem tette  Isten az E m bert a 
m aga képm ására, Isten képm ására terem tette . 
IM óz 1,27 ( ÍJ n  4,16; Jób  19,21-27; Jn  
17,6-13).

N incs két egyform a alkotás, ak ár falevélre, 
ak ár azonos fajhoz tartozó  állatra, há t még ha az 
em berre gondolunk. A terem tett világ sok-sok 
színe, törvénye, benne az em berrel, valódi m űal
kotás. De m indez ugyanarra a végtelen bölcsessé- 
gű és pára tlan  ízlésű és esztétikai érzékkel rendel
kező Terem tőre és nem  a m egfoghatatlan vak 
véletlenre utal.

PÉNTEK M ég ha szenvednétek is az igazságért, 
akkor is boldogok vagytok; a fenyegetésüktől 
pedig ne ijedjetek meg. lP t  3,14 (Zsolt 118,6; Jer 
15,10.15-20; Jn  17,20-26).

Az igazság m ellett való kiállás nem  kényelmes 
földi feladat. Sok kellemetlenség kíséri. K övetke
zetes gyakorlása azonban sokak által k ívánt álla
p o to t ajándékoz: Boldogok vagytok.

SZOMBAT A djatok hálát az Ú rn ak ; hirdessétek 
tetteit a népek között. Zsolt 105,1 (Zsid 13,15)

Az illetlen gyermeket gyakran kell figyelmez
tetni a köszönet kötelességére. M ilyen furcsa, 
hogy mi is m egfeledkezünk erről. A hálaadás 
persze nem kötelesség, de az Ú rral való kapcsola
tunk erre épül.

Verasztó János

A hit világosságában
Jn 12,46

JÉZUS NÉLKÜL ELVESZETTEK VAGYUNK

Jézus tanításában nagyon sok 
képet találunk amelyeket a min
dennapi életből vett. Ezek minden
ki számára egyértelműek voltak, és 
mindenki értette mit akar velük 
mondani. így használta saját életé
re, küldetésére és szolgálatára az 
elhaló búzamag képét -  mely sok
szoros termést hoz, és így használ
ta a tanítványok életére vonatkozó 
só és világosság képét.

Világosság. Milyen természetes 
számunkra, hogy nap mint nap 
igénybe vesszük a fényt. Ha nem 
látunk jól a szürkület vagy sötétség 
miatt, a legtermészetesebb, hogy 
felkapcsoljuk a lámpát s rögtön 
fény vesz körül.

Sajnos lelki értelemben nem tu
dunk ilyen természetes egyszerű
séggel élni a Jézus által megnyitott 
lehetőségből. Pedig a világ világos
sága eljött ebbe a világba, és meg
nyitotta mindenki számára az ő 
világosságában való élet ajándé
kát. De az Istentől elszakadt em
ber már úgy hozzászokott ennek a 
világnak a sötétségéhez, hogy na-

A rövidhullámú rádióadások vételi 
viszonyai az évszakokkal együtt vál
toznak. Ezért a Trans World Radio 
monte-carló-i adója a nyári időszámí
tásra való átállással egy időben, tehát 
március 27-től, a Kárpát-medence felé 
sugárzott adásainak időpontját és hul
lámhosszát is megváltoztatja. Az új 
adásrend szerjnt az Evangélikus Rá
diómisszió műsora szombaton és va
sárnap este 7-től negyed 8-ig, a 41 mé
teres rövidhullámon, 7385 kHz-en fog
ható. De valóban fogható? Sokan ide
genkednek manapság már a rövidhul
lámú rádiózástól. Elkényelmesedtünk, 
egyszerűbb az előre beprogramozható 
URH adók hallgatása, melyek egyetlen 
gombnyomásra tisztán bejönnek. Mi
ért nem állunk át mi is közép- vagy 
ultrarövidhullámra? Egyrészt köztu
dott, hogy hazánkban a médiahelyzet 
még mindig neuralgikus terület... Más
részt a rövidhullámú adásoknak is 
megvan a maguk előnye -  nagy terüle
tet, a mi esetünkben az egész Kárpát
medencét el tudjuk érni. Számos er
délyi, kárpátaljai hallgatónk hálás le
vele bizonyítja ezt. A legegyszerűbb 
kisrádió is alkalmas lehet adásaink 
vételére, ha rendelkezik rövidhullám
sávval. Hogyan találhatunk a kere
sett programra? Rádiónk skáláján 
vagy a méter vagy kHz-frekvencia 
számai jelölve vannak (lehet, hogy 
mindkettő). A megadott számok kö
zelében már az adás hivatalos kezde
te előtt 1-2 perccel megszólal a 
TWR ismert szünetjele, majd pedig

gyón nehezen viseli el Jézus Krisz
tus közelségének fényét. M ár Já
nos apostol arról vall, hogy az em
berek jobban szerették a sötétsé
get.

Miért menekül az ember Jézus 
közelségének fényéből, amikor kü
lönben szereti a rivaldafényt? Sze
ret a ráhulló reflektorok fényében, 
saját dicsőségében tetszelegni. 
Igaz, itt viseli a színpad kellékeit; 
a minden csúfságot eltakaró 
sminktől kezdve a bódító jelmeze
ken át a díszletig mindent, ami 
széppé és kiemelkedővé teszi. Jézus 
közelségében, világosságában le
hullanak a díszletek, és kiderül a 
valóság. Úgy ahogyan egy félho
mályban lévő szobában nem lát
szik a mennyezetet éktelenítő pók
háló, vagy a polcon lévő por, de a 
fényben mindez látható valóság.

Egy alkalommal a parókia ud
varán évek óta ott álló farakást 
fűrészeltünk össze -  készítve a téli 
tüzelőt. Amint az utolsó darabok
hoz értünk -  amelyek belenyo
módtak a megsüppedt nedves föld-

az „Erős vár...” dallamát idéző szig
nálunk.

Ha ennek ellenére, lemaradunk 
egy-egy adásról, vagy vételi gondja
ink vannak, ez évtől új lehetőség
ként, örömmel megküldjük adásaink 
hangfelvételét megnókazettán is. Ez-

(Folytatás a 3. oldalról)

őrizetben, ott tartották őket túsz
ként fogságban. Angol diplomáciai 
közbenjárásra végül is a Habsburg- 
kormány 1850-ben hozzájárult ah
hoz, hogy a gyermekek édesapjuk
hoz távozhassanak. A legidősebb 
Kossuth-gyermek F e r e n c  Á k o s  
is csupán nyolcesztendős volt ekkor. 
A legkisebb, L a j o s  T e o d o r  
hatodik évében járt. A két fiúcska 
között az egyetlen leány, V i l m a  
E m í l i a  pedig hétéves.

A távozási engedélyt megnyerve 
-  mivel Kossuth felesége M e s z -  
l é n y i  T e r é z i a  is 1850február
jában elmenekült Törökországba -  
az idős, 80. éve fe lé  járó özvegy 
nagyanya K o s s u t h  L á s z l ó n é , 
W é b e r  K a r o l i n a  a pesti egy
házhoz, Lang Mihály lelkészhez 
fordult segítségért. Őt kérte meg,

be, -  és felemeltük, apró kis fekete 
bogarak sokasága került elő. 
S am ikor rájuk tűzött a fénylő nap, 
rettenetes menekülésbe kezdtek, 
hogy a világosság elől elbújjanak. 
Hozzászoktak a sötétséghez és a 
hűs nedvességhez, és elviselhetet
len volt számukra a fény és a me
legség.

Bűnhöz, tisztátalansághoz, m á
sok szeretetlen ítélgetéséhez és bí- 
rálgatásához szokott életünk me
nekül Jézus Krisztus bűnbocsána
tot, szeretetet kínáló fényétől, vilá
gosságától. Megszoktuk a lelki
szellemi sötétséget. Amint a sze
münkbe hulló élet, vakító fény fáj
dalmat okoz, ugyanígy Jézus 
Krisztus világossága is bántónak 
hat. Pedig Istentől távol került éle
tünk megoldásra, gyógyulásra 
csak ebben a világosságban jut. 
Békességünk csak vele valósulhat 
meg. A Jézus által használt kép ma 
is igaz: „Én világosságul jöttem  a 
világba, hogy aki hisz énbennem, 
ne m aradjon sötétségben.”

M iért botorkálnánk szeretetlen- 
ségben és sötétségben, ha járha
tunk a hit világosságában?

végezni gyülekezetben, családban, 
beteglátogatásnál. Lehet kérni kül- 
vagy belmissziói programot, rádiós
hittant, lelkigondozói adást és termé
szetesen áhítatokat is megfelelő éne
kanyaggal. Legyen Munkatársunk 
ilyen módon is a Rádiómisszióban, 
az örömhír továbbadásában! Várjuk 
kéréseiket az Evangélikus Rádió
misszió címére: 2142 Nagytarcsa, 
Pf. 19.

hogy hozza el a gyermekeket Po
zsonyból. Kit is kérhetett volna 
mást ? Kollár Bécsben volt, Székács 
pedig Orosházán húzódott meg át
menetileg. Csak Lang lelkész volt 
az, aki az osztrák hatóságoknál 
mint német nyelvű s politikailag 
nem kompromittált személy eljár
hatott. 0  el is vállalta a feladatot és 
1855. március 10-én hozta el a há
rom gyermeket Pozsonyból Pestre.

D o l e s c h a l l  S á n d o r  írta 
meg a pesti evangélikus egyház első 
száz évének történetét. Elődjének, 
Lang M ihálynak a hagyatékában 
még meglelte azt a hivatalos iratot, 
mely szerint az osztrák kormányzat 
„mivel a gyermekek atyjuk gondos
kodását és képviseletét nélkülözik, 
hiszen a gonosztévő és távollévő 
nem jogosult az atyai tiszt gyakor
lására” ezért L a n g  M i h á l y t  
b í z z á k  m e g  a g y á m s á g 

i n  1,46-53

Kajafásnak ügyesen kellett bán
nia a szavakkal, s megfontoltan 
cselekednie, hogy tizenhat éven át 
megőrizhesse főpapi tisztét. 
A megbízatás -  igaz haláláig -  
szólt. A valóságban azonban a ró
maiak tetszésén vagy nem tetszé
sén múlt, hogy ki meddig tölthette 
be ezt a posztot. így érthetjük meg, 
hogy Kajafás kijelentése is csupán 
politikai megfontolásból fakadt: 
„jobb nektek, ha egy em ber hal 
meg a népért, és nem az egész nép 
pusztul el.” Féltette övéit, a függet
lenséget jelentő szent helyeket. Po
litikai indíttatású szavai mégis Is
ten akaratát fejezték ki prófétai 
módon. O nem ismerte fel, mi vi
szont értjük a mögöttes tartalm at. 
Az egy-Jézus lett áldozattá, hogy a 
világ el ne vesszen.

Ezen a vasárnapon az ige azon
ban nem Jézus felett, hanem  felet
tünk m ond ki ítéletet. Jézus nélkül 
elveszettek vagyunk. Bűnünk mi
att ítélet alatt állunk. De Krisztus 
vérével fizetett értünk a keresztfán. 
Judica vasárnapja meg kell, hogy 
terhelje a szívünket. Hiszen m ind
az, ami Jeruzsálemben következett 
be, értünk történt. R ánk szakad-e 
vajon Jézus szenvedésének súlya, 
ahogy egyik énekünkben ta lá ljuk : 
„Értem tetted ezt Jézusom, fájó 
szívvel hiszem, tudom  . . .” ?

H ittanórán Krisztus szenvedé
séről beszéltem elsős gyermekek
nek. Kicsengetéskor egy kisfiú, az 
ajtóban megvárt, s fejcsóválva 
csak ennyit m ondott: Nem  kellett 
volna így lennie! Aztán m ár sza
ladt is el. Nem tudhattam  meg, 
hogy mit kell érteni megjegyzésén. 
Szavai és tekintete számomra 
őszinte bánkódást fejeztek ki. Szo
morúságot, hogy az ember a bűnt 
beengedte a szívébe, s annak rab
szolgája lett. A gyermeki szív fáj
dalm át am iatt, hogy a mennyei 
A tyának a végsőkig el kellett men
nie.

Ha az ember engedetlenségére 
nézünk, bizony nem kellett volna, 
hogy így legyen. De, ha Jézus ke
resztjére tekintünk, akkor megszé- 
gyenülten örvendenünk kell, hogy 
így le tt!

Kajafás, a főpap tudtán  kívül

ÖRÖMHÍR címmel ökumenikus 
műsort közvetít a TV1 március 20-án, 
vasárnap 16.05 órai kezdettel. A mű
sorban többek között előzetest látha
tunk az Evangélium Színpad előadá
sában húsvétkor bemutatásra kerülő 
Tamási Áron darabból, a Vitéz lélek
ből.

PÁLYÁZAT
A Nagytarcsai Evangélikus Óvoda 

pályázatot hirdet vezető óvónői állás 
betöltésére. Cím: 2142 Nagytarcsa, 
Sztehlo u. 1. Tel: (28)370-684

HIBAIGAZÍTÁS
Az Úr csodásán működik című, ja

nuár 23-i cikkünkben tévesen szerepel 
az ének fordítójának neve. A fordító 
Vargha Gyuláné volt, Maár Margit pe
dig az ének dallamát szerezte.

MEGJELENIK
Túrmezei Erzsébet „Ragyogjatok 

szép csillagok!” című elbeszéléskötete 
március végén. Ára 200.-Ft. Megrendel
hető Gubek Mária címén: 2141. Csö
mör, Kossuth u. 1.

g a l .  Ez a „gyámság" azonban 
csak néhány hónapot jelenthetett, 
mert június elején már a gyermekek  
nagynénje, R u t t k a y n é  K o s 
s u t h  L u j z a  elvitte őket nevelő
jü k  kíséretében a számkivetésben 
élő Kossuthékhoz. Június 18-án lát
hatták meg édes szüleiket K iu  t a 
h id  b a n .

Lang M ihány nemcsak ebben 
m utatta meg segítőkészségét. M a
gyar lelkésztársa érdekében is k i
állt. Székács Józsefet ugyanis, ami
kor hazatért, katonai törvényszék 
elé állították. Lang ekkor minden 
befolyását latba vetve igyekezett 
azon, hogy az „ország papját" m i
előbb szabadlábra helyezzék.

Lang M ihály aztán megérte a k i
egyezést is. Egészségében megtörve 
1873. július 22-én halt meg, mielőtt 
még a tervezett nyugalomba vonu
lása elkövetkezhetett.

Rövidke „gyámkodása" mégis 
emlékezetes és fon tos esemény volt 
a Kossuth-gyermekek életében.

Bencze Imre

arról prófétái, akit a Zsidó levél az 
igazi Főpapnak nevez. Nem olyan
ról, aki tisztét emberektől kapta és 
retteg, hogy m ikor veszíti el. Nem 
olyanról, akinek a politikai széljá
ráshoz kell igazodnia. Jézus, az 
igazi Főpap hatalm a örökkévaló. 
Emberi akarat nem befolyásolhat
ja. Engesztelő áldozatát sem évről 
évre m utatja be. Ő „egyszer, s min
denkorra megcselekedte, amikor 
önm agát adta áldozatul.” Zsid. 
7,27 Jézus 2000 évvel ezelőtti áldo
zatából ma is meríthet életet a bűn
bánó, Krisztushoz térő. Igaz, a ke
gyelmet el is lehet utasítani. 
A nagytanács azután döntött, 
hogy „egyesek” h írt hoztak Jézus 
csodájáról, Lázár feltámasztásá
ról. Ez az esemény kiáltó jel volt 
Krisztus halált legyőző hatalm á
ról. A farizeusok az életet azonban 
visszautasították. A szent helyet, 
melyet annyira védelmeztek hata
lomféltésből, éppen a róm aiak 
rom bolták le 40 évvel később. Aki 
Jézust visszautasítja, az ma is az 
élet ellen dönt. Isten bűn feletti 
ítélete érvényben van. Felmentést 
csak a Krisztushoz menekülő vét
kes k a p !

„Ti nem tudtok semmit” -  kezdi 
K ajafás a beszédét. Pedig ő nem 
tudott semmit. Nem sejtette, hogy 
saját m aga is csupán eszköz volt 
egy kézben. Az emberi döntés m ö
gött o tt húzódott Isten szándéka, 
üdvözítő terve. A mennyei Atya 
akarata  irány íto ttaaz  eseményeket 
a bűnös megmenekülése érdeké
ben.

M a sincs m ásképp. Életünk ku
sza szövevényein nem látunk át. 
Isten azonban világosan tudja, mit 
miért tesz. O tt áll az események 
m ögött. A m ód nem mindig ismer
hető fel, de a cél ism ert: „a nép el 
ne vesszen.”

Brebovszkyné Pintér Márta

IMÁDKOZZUNK!
Mindenható Isten! Kérünk, add meg ne
künk azt a kegyelmet, hogy egyszülött 
Fiad megváltó szenvedéséért elnyerjük 
bűneink bpcsánatát, és új életben jár
junk, az Úr Jézus Krisztus által, aki 
veled és a Szentlélekkel él és uralkodik 
örökkön örökké. Ámen.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 17.30-17.45. 49 m-es rövidhul
lám, 5885 kHz.

március 19. szombat: Levelesláda — 
Bálint Józsefné.

március 20. vasárnap: Káposzta La
jos áhítata.

Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

A Nyáregyházi Evangélikus Egyház- 
község rendezni -  és amennyiben a fel
tételeket ehhez biztosítani sikerül, új
ból használatba venni -  kívánja temető
jét-

Ezért kéri, hogy akik fenn akarják 
tartani elhunyt szeretteik síremlékét, 
újból váltsák meg a sírhelyeket 1994. 
december 31-ig. Au összes sírhely váltás 
1965 előtt történt: érvénye lejárt. Az 
újra nem váltott sírhelyekről a fenti 
időpontig el nem szállított síremlékek 
átmennek a temetőfenntartó tulajdo
nába. Egy sírhely újraváltási ára 200,- 
Ft (Kettőszáz forint), 25 évre szólóan, 
mely összeg Nánási Ferenc temetőgond
noknál fizethető be (2723 Nyáregyháza, 
Diófasor út 44/a).

A Nyáregyházi Evangélikus 
Egyházközség Presbitériuma

A Keresztény-Zsidó Társaság rende
zésében március 22-én, kedden 18 óra
kor előadás lesz VII. Garay u. 48. I. 
em. alatt. Gergely Ferenc tanár Szük
ség van-e ma a cserkészetre címen be
szélgetést folytat a cserkészet történeté
nek tanulságairól.

Bővülő iskolánkba az 1994-95-ös 
tanévre felveszünk: magyar-történe
lem; matematika-fizika; testnevelés- 
földrajz szakos általános iskolai tanárt, 
felső- és alsótagozatos napközis neve
lőket, egy tanítót.

Jelentkezés:^ Máriaremete Hidegkúti 
Ökumenikus Általános Iskola, 1028 Bu
dapest, Kossuth u. 17. Tel.: 1765-488

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság március 20-iki imatémája. Imád
kozzunk azokért, elmélkedjünk azok
ról, akik emberi mulasztás miatt távo
lodtak el a hittől, vagy veszítették el az 
élet értelmébe vetett reményüket.

HALÁLOZÁS
Özv. Harmati Béláné, sz. Macsuga 

Margit, id. Harmati Béla volt ősagárdi 
lelkész felesége, március 5-én, 88 éves 
korában félje halála után egy hónappal 
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatá
sa március 26-án, szombaton délelőtt

Bálint László
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L EVANGÉLIKUS R Á D IÓ M ISSZIÓ zel további missziói szolgálatot lehet

Új adásrend -  új lehetőségek

Gáncs Péter

A Kossuth-gyermekek „gyámja” : 
Lang Mihály?

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1994. március 20.
I. Bécsikapu tér de. 9 (úrv.) Madocsai 

Miklós; de. 10. német Brauckhoff Beáta, de. 
11. (úrv.) Szebik Imre; du. 6. dr. Széchey 
Béla XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Szitás 
Attila. Pesthidegkűt, II. Báthory u. 8. de. fél 
11 Kőszeghy Tamás; Csillaghegy, III. Má
tyás kir. út 31. de. 10. Donáth László. Óbu
da, III. Dévai Bíró M. tér de. 10. szuppliká- 
ció: Bruhács Tamás; Újpest, IV., Leibstück 
Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos. V. Deák 
tér 4. de. 9. (úrv.) Cserhátiné Szabó Izabella; 
de. 11. (úrv.) szupplikáció: Aradi András; 
du. 6. Gerőfi Gyuláné. VII. Városligeti fasor 
17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. zenés 
áhítat Szirmai Zoltán. VIII. Üllői út 24. de. 
fél 11. Kertész Géza. VIII. Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza. VIII. Rákóczi út 
57/b. de. 9. szlovák Cselovszky Ferenc. VIII. 
Vajda Péter u. 33. de fél 10. Wiszkidenszky 
András. IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. 
Rédey Pál. Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 
11 Wiszkidenszky András. X. Kerepesi út 69. 
de. 8. dr. Muntag Andor. Kelenföld, XI. 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; 
de. 11. (úrv.) Missura Tibor; du. 6. Csepregi 
András. XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Mis
sura Tibor. Budahegyvidék, XII. Tartsay V. 
u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. 
(úrv.) Takács József; du. fél 7 Kőszeghy Ta
más. XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj. 
Kendeh György. XIII. Frangepán u. 43. de. 
8. ifj. Kendeh György. XIV. Lőcsei út 32. de. 
11. (úrv.) dr. Muntag Andor. XIV. Gyarmat 
u. 14. de. fél 10. dr. Muntag Andor. Pestúj
hely, XV. Templom tér de. 10. Bízik László. 
Újpalota, XV. Hártyán köz du. 5. ökumeni
kus. Rákospalota, Kistemplom, XV. Juhos u. 
28. de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály, 
XVI. Hősök tere de. 10. dr. Karner Ágoston. 
Cinkota, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. 
Szalay Tamás. Mátyásföld, XVI. Prodám u. 
24. de. 9. Szalay Tamás. Rákoshegy, XVII. 
Tessedik S. tér de. 9. Kosa László. Rákoscsa
ba, XVII. Péceli út 146. de. 9. Kustra Csaba 
Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 
11. Kosa László. Rákosliget, XVII. Gőzön 
Gy. u. de. 11. Kustra Csaba Pestszentlőrinc, 
XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. szupplikáció: 
Rác Dénes. Pestszentimre, XVIII. Rákóczi út 
83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. szupp
likáció: Rác Dénes. Kispest, XIX. Templom 
tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest XIX., 
Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú. Pestszent- 
erzsebet, XX. Ady E. u. 89. de. 10. Győri 
János Sámuel. Csepel, XXI. Deák tér de. fél 
11 Mezősi György. Budafok, XXII. Játék u. 
16. de. 11. Rőzse István.

BÖJT ÖTÖDIK VASÁRNAPJÁN 
az oltárterítő színe: lila. A délelőtti is
tentisztelet oltár előtti igéje: Zsid. 
7,24-27; az igehirdetés alapigéje: Jn 
11,46-53.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A MAGYAR TELEVÍZIÓBAN. 
Március 27-én virágvasárnap, az ünnepi 
istentiszteletet 11 órai kezdettel a TV1 
adásában NYÍREGYHÁZÁRÓL köz
vetíti a Magyar Televízió. Igét hirdet: 
Bozorády Zoltán esperes.

JÓ  REGGELT ADJ, ISTENEM! 
címmel egyházunk ifjúsági műsorát lát
hatjuk a TVl-en március 19-én, szom
baton 8.15-kor. A műsorban közremű
ködnek Csepregi András lelkész és a 
fasori gimnázium tanulói.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK! 
címmel egyházunk műsorát közvetíti a 
Kossuth Rádió március 21-én hétfőn 
13.30-tól.

10 órakor lesz a Budapest-Kelenföldi 
Egyházközség templomában (Buda
pest, XI. Bocskai út 10.). Az elhunyt
ban püspökünk édesanyját gyászolja. 
„Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” 
(ApCsel 7,59)

Templomi orgonák, harmóniumok javítá
sa, hangolása és új nyugati harmóniumok 
forgalmazása. Sipos István, 7101 Szekszárd 
1. Pf. 195. Tel.: 06/74-313-365.

1 szoba komfortos, felújításra szoruló la
kás bérleti joga térítés ellenében evangélikus 
család részére bérbe adó. Telefon: 12-22-806.

31 éves, 170 cm magas vízvezeték-szerelő, 
észak-dunántúli lakhelyű férfi megismerked
ne házasság céljából szolid, komoly, hívő 
gondolkodású hölggyel. Válaszokat a Szer
kesztőségbe „Ajándék” jeligére kérjük.
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Minden korszak, amelynek a hit volt a jellem zője, 

fényes, lélekemelő, a kortársakra 

és az utókorra nézve 

egyaránt gyümölcsöző volt.

Goethe

Virágvasárnap. A Jeruzsálembe szamárháton bevonuló Jézust fogadták ezzel a kiáltással: Hozsánna a Dávid 
Fiának! A szó eredeti jelentése segítségkérés, segítségül hívás. De abban a korban nem általában jelentett segítségké
rést, hanem a Messiásra vonatkozott, akitől Isten segítségét, a megváltást, a messiási idő eljövetelét várták. 
Spirituális segítséget.

Elvüágiasodott korunkban gyakran Istentől másfajta segítséget kérünk, várunk. Van is rá okunk, hiszen sebeiből vérzik 
világunk, fenyegetettségben, háborús konfliktusokban, gazdasági recesszió szorításában, reménytelenségben és munka- 
nélküliségben élnek népek, nemzetek, gondok között hányódnak saját véreink is. Jogos hát segítségért kiáltani.

Virágvasárnappal a nagyhét kezdődik. Az a hét, mely a keresztyén üzenet szíve közepébe vezet el. Jézus utolsó 
vacsorája tanítványaival, az úrvacsorái közösség szerzése. A golgotái kínos kereszthalál, -  miattunk, érettünk és 
helyettünk. Az üres sír, a feltámadás örömhíre húsvét hajnalán. Jézus ezt a segítséget hozza, kínálja ma is. Egész 
életünket akarja rendbetenni. Ezért kínál úrvacsorái közösséget, bünbocsánatot és békességet Istennel. Megállít, 
hogy szembe nézzünk önmagunkkal. Az ő világosságában lássuk meg: minden irány rossz, mely nem hozzá, hanem 
tőle elvezet.

Törjön fel szívünkből a Hozsánna kiáltás és keressük azt a segítséget, melyet felkínál. Újuljunk meg az úrvacsora 
közösségében. Őszintén bánjuk bűneinket és keressük bocsánatát. És áldozatát elfogadva, legyen miénk feltámadása, 
hogy új életre támadjunk mi is. Ebben az új életben miénk lesz ereje, szeretete és békessége.

Virágvasárnaptól húsvétig -  a hozsannázástól a feltámadásig járjuk végig ezt a hetet s járjunk új életben!

KERESZTÉNY FELELŐSSÉGÜNK A VILÁGÉRT

A TARTALOMBÓL

KÖZELEG A VÁLASZTÁSOK N A PJA

A KÜLMISSZIÓ A LA PJA

EVANGÉLIKUSOK KOSSUTH TEMETÉSÉN

EG Y K Ü L Ö N Ö S  A P A  
É S KÉT T É K O Z L Ó  FIA

6. Sóbálványként az öröm 
küszöbén?

Halálból menekült testvérét nyerhetné vissza 
egy erkölcsös és szorgalmas fiatalember, öröm
ünnepre toppanhatna be, de leblokkol! (Lk 
15,28-32) Főként olyan, intenzív hitéletet folyta
tó, makulátlan hírű kegyeseknek címezte Jézus 
ezt a történetet, akik köztiszteletben  álltak kiter
jedt hittudományi ismereteik és kérlelhetetlen 
vallási szigorúságuk révén. Kétségtelen értéke
ket képviseltek, szőrszálhasogató törvényfana
tizmusuk és felsőbbrendüségi képzelgésük vi
szont kétessé tette, hogy Isten szeretetéhez van-e 
igazán közük. Bármikor felbukkanhatnak so
rainkból, sőt indulatainkból is:

Isten önjelölt kedvencei

„Ilyen szentek vagyunk mi” -  ugyan olvassuk el 
mélyre tekintve Babits „Psychoanalysis Christia
na” című versét! Sinclair Lewis azt írja az „ünne
pélyes” keresztyénekről: „Semmit se csináltak, 
ami kellemes, és egyetlen örömük volt: m ásokat 
megakadályozni abban, hogy kellemes dolgok
kal foglalkozzanak.” H a lehet is ebben írói túl
zás, elgondolkoztathat a „hűségesen” otthon ma
radt idősebb testvér kifakadása: mennyire öröm- 
telennek érezte életét, hiszen még egy kecskegi- 
dát sem kapott soha egy baráti mulatságra. 
„Bezzeg hogy most hazavetődött az a szoknyape- 
cér... -  és itt bukkan fel nevén nevezve az a 
körülmény, amelyről a bátyuska, úgy látszik, 
értesülést szerzett, s ami különösképp foglalkoz
ta tta . M it kerülgessük: irigységszagú ez a mél
tatlankodás. Fanyar Nővér és Betűrágó Testvér 
nem vonzó reklámjai a bibliai hitnek, mint mind
azok, akik Istent inkább csak a tilalmak tükré
ből „ismerik” -  mintha a hídból csupán a korlá
tot látnák. (Ilyen „látászavar” suttyomban is 
kialakulhat lelkünk homályán, hiszen „csalár
dabb a szív mindennél”, J e r  17,9.) Néha azt is 
meg lehetne kérdezni: „És a térítők m ikor térnek 
meg?” Luthernak egész hit- és élettapasztalata 
benne lehet annak szükségszerűségében, hogy 
életünk minden napja megtérés legyen. Ezt sosem 
lehet egyszer s mindenkorra „kipipálni” .

Forrponton lehetett m ár „Tékozló I.” megté
résének örömünnepe, de „Tékozló II.” a fa g y 
pontot hozta örömképtelenségével, valláserkölcsi 
gőgjével, egyszemélyesre zsugorodott leikével. 
M i lesz ebből?

Kirekesztés

Látni sem akarja öccsét, nyilván nem tekinti 
családtagnak, mintha ezt ő szabná meg, s nem az 
Atya. Ahányan így viselkednek manapság, akik 
a saját körükön túliakat gyanakodva méregetik 
-  ha ugyan ki nem rekesztik őket Isten gyerme
keinek táborából! Az Atya dühösen reklamáló 
fiának is elébe megy. El is kergethetné, de kérleli, 
önigaz Testvér azonban sóbálvánnyá kövülten, 
mereven áll az örömküszöb előtt: ha így marad, 
önmagát rekeszti ki az atyai házból. A másokat 
(talán csak titkon) lesajnáló így lesz radikális 
tékozló: m ár nemcsak testvérével, de Atyjával 
sem tud mit kezdeni, s még arra is vak, hogy az 
övé apjának mindene!

Különös ez az Atya. Lebeszélhetetlenül szereti 
mindkét fiát, akik nem képesek értékelni, sőt 
észrevenni sem, hogy szabadok, s egyik visszaél 
ezzel (és majdnem belepusztul), a másik pedig 
rabszolgalelkű, de szívében „disszidál” messzire. 
S ez utóbbinak nehezebb megtérni: különb vol
tunk bódulatából, látszat-igazából, farizeuslel- 
künk mákonyos álmából kibotorkálni lehet-e 
egyáltalán?

Nyitva marad a történet -  az életünkkel foly
tatjuk. És nyitva az atyai ház ajtaja is: feltám a
dásra.

Dr. Bodrog Miklós

1. Bibliai teológiai gondolatmozaikok
Őszinte öröm öm et fejezem ki afölött, hogy e konfe

rencia létrejött és neves szakemberek, valamint értő 
teológusok együtt szólhatnak Isten terem tett világá
nak megőrzéséért.

Teológusként a Szentírást idézem: M egteremtette 
Isten az em bert a maga képm ására, férfiúvá és nővé 
teremtette őket. Isten m egáldotta őket és ezt m ondta 
nekik Isten : szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek 
be és hódítsátok meg a földet. U ralkodjatok a tenger 
halain, az ég m adarain és a földön mozgó minden 
élőlényen! (lM ó z  1,27-28)

Ez a kijelentés nem engedély, hanem parancs. Isteni 
m andátum , amely egyetemességénél fogva minden 
em bernek szól. Isten m indnyájunkat felelőssé tesz 
terem tett világáért.

A „hódítsátok meg” és „uralkodjatok” kifejezések 
az abszolút királyi uralom  m éltóságátju tta tják  kifeje
zésre. Isten az embernek ad ta  á t a földet, sőt a koz
m oszt is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy m agára 
hagyta volna az univerzumot, hadd forogjon keserű 
levében. M iként az em bert sem hagyja m agára e fele
lős feladat betöltésében, hanem  szavával, igéjével ta 
nácsolja.

A  fent idézett kultúrparancs tartalm ában ju tta tja  
kifejezésre, hogy Istené a világ. Ő hívta életre szavá
val, s terem tette hatalm ával és szeretetével. Ezért ne
vezzük terem tett világnak. Ezért van joga Istennek a 
benne lévő rendet m eghatározni, hogy éljen és életben 
m aradjon egészen addig, míg neki tetszik.

lM óz 2,15 szerint Isten az em bert elhelyezte az 
Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Amint 
A dám ban nem a történelmileg első em bert szemlél
jük, akként az Édenkert sem földrajzilag m eghatároz
ható  hely. Az em ber édenbeli állapota kifejezi eredeti 
teremtésbeli rendeltetését. Művelje és őrizze a földet. 
Kemény, felelősségteljes, lelkiismeretes munkával. 
Téves az a felfogás, amely a paradicsom ot az örök 
tavasz és a vég nélküli öröm ök tanyájaként, az Ely- 
zium helyeként képzeli e l; ahol az em ber tétlenségve 
ítélve érzéki vágyait élvezi és szemlélődve sétál a házi
állattá  szelídült fenevadak között.

Érdemes megemlíteni lM óz 9,2-3 igéit: Féljen és 
rettegjen tőletek a föld m inden élőlénye, az ég m ada
ra, m inden, ami mozog a fö ldön ...

Amíg a kultúrparancsa elsősorban a növényvilág 
feletti uralm at hangsúlyozza, itt az állatok az emberek 
hatalm ába kerülnek. Teológusok sokan ezt szükségál
lapotként tudják elfogadni (N otordnung).

Az ember Isten elleni lázadása széttörte a Teremtő 
és a teremtmény közti harm onikus közösséget. A bűn 
m egrontotta az ember és a természet közti viszonyt. 
A bűneset m iatt a föld átkozottá  lett, a m unkára 
veríték és küzdelem árnyéka vetődik. A bűn következ
ménye a teremtettség elpusztításában is m egm utatko
zik. Példaként említhetjük az inkák öntözőcsatom á- 
jának  elpusztítását, vagy az egykor virágzó m ezopotá
miai kertkultúra háborús események következtében 
vált sivataggá.

A bűn realitása, a természet pusztítása olyan nagy 
m értékű, amely m utatja, hogy az em ber képtelen rajta 
segíteni. A m int önm agunkat nem tudjuk megváltani, 
akként a teremtettséget sem tudjuk megmenteni. Isten 
megváltó cselekvésének egészébe tartozik, hogy az 
egész világot -  mely nyög és sóhajtozik -  teljességgel 
megújítja. Az embernek azonban addig is felelősség
gel kell őrködnie a rábízott világ életképes rendje és 
harm óniája fölött.

2. Veszélyzónák a teremtettségben
A hetvenes évek elején három  B betűvel kezdődő 

szó jelezte a világ veszélyeztetettségét: a bébik (föl- 
szaporodás), a buldózerek (a technika beavatkozása 
a természet rendjébe), és a bom bák (a fegyverkezés 
és a háború). M a a veszélyzónák száma alaposan 
megnőtt. Sokak szerint az élet biztosítása vált kétsé
gessé.

M éltán állapította meg az Amerikai Egyesült Álla
mok Tudom ányos Akadém iája és a londoni Royal 
Society 1992 elején: H a a népesség növekedésének

A környezetvédelmi konferencián elhangzott előadás

ütemére a jelenlegi előrejelzések igaznak bizonyulnak, 
és az emberi tevékenység módja a bolygón nem válto
zik meg, megtörténhet, hogy a tudom ány és a techno
lógia képtelen lesz megelőzni a környezet helyrehoz
hatatlan pusztulását, illetve a világ nagy részének 
elszegényedését.

Elgondolkodtató az a tény, hogy napjainkban m á
sodpercenként elveszítünk 3000 m2 erdőt a földön, az 
erdőpusztítás következtében naponta 10-20 növény 
és állatfaj veszik ki környezetünkben. A kihalási 
arány 1000-szeres a korábbi korszakéhoz képest.

Végveszélyben élünk. A  Föld atm oszférájának föl
melegedése, az ózonréteg lebomlása, a termőtalaj mi
nőségének romlása, szennyeződés a légben és vizeink
ben kérdésessé teszi az ember túlélési esélyét. Elgondol
kodtató, hogy a föld feltételezett 14,5 milliárd éves 
történetében az ember az utolsó feltehetően 80 ezer 
évben jelent meg. Kétszáz év alatt képes rom lott termé
szete és bűnös önzése, haszonra éhes kielégíthetetlen 
kapzsisága m iatt az élet feltételrendszerét szétzúzni.

Valós krízisben van az emberiség. A görög szónak 
azonban hárm as jelentése van:

a) ítélet, helyzetmegállapítás
b) igazságosság, jog hiánya, s érvényesítésének el

mulasztása
c) új döntés, mely a kibontakozást, az egészséges 

jövőt célozza.
Nem m egváltoztathatatlan folyamatok passzív 

szenvedői vagyunk. Nem igaz az a megállapítás, 
amely a m odem  embert a körülmények kényszerű

fogságára ítéli (Sachzwänge-Theorie). A fatalizmus
nak itt sem adhatunk helyt. Inkább arra kell töreked
nünk, hogy a józan, reális analízist követően haté
kony terápiát határozzunk meg az élet továbbplántá- 
lásának biztosítására.

Előző századokat sokféleképpen tituláltak. Beszél
tek az udvari fejedelmek századáról, a nemzeti álla
m ok létrejötte századáról. Amíg a királyi házak össze
házasodással megoldották sajátos gondjaikat, addig 
a nemzeti államok korában háborút kellett kezdemé
nyezni. A  mi századunk sokak szerint a gazdaság 
százada (Jahrhundert der Ökonomie).

Amennyire kedvező körülményeket teremtett a 
gazdaság a hetvenes években, annyira sújtja napjaink
ban a recesszió a szegényebb és korábban nem kapita
lista berendezettségű államokat. De a végveszélybe 
sodródottság egyaránt tény Keleten és Nyugaton. 
Ezért szólnak sokan arról, hogy a 21. század a kör
nyezetvédelem százada lehet (Jahrhundert der U m 
welt, century o f environment).

Werner Heisenberg ú ja  még 1958-ban Atomphysik 
und modemes Denken c. művében: Éppen az élet 
legfontosabb döntéseinek kell tartalmazniok egy ki
kerülhetetlen irracionális elemet. A döntéshez biztos 
alap szükséges, mivel kell lennie valaminek, amire az 
ember hagyatkozik: egy alapelvnek, hogy ez vezesse 
cselekedeteinket. Ilyen álláspont nélkül cselekede
teink elveszítenék erejüket.

(Folytatjuk)
Szebik Imre

A H IT  M ÉR TÉK E SZ E R IN T

Vállalkozzam-e vagy sem?
Ezekben az években Magyaror

szágon a vállalkozásnak szabad útja 
van. Ki-ki egyénileg, vagy társakkal 
közösen a rendelkezésére álló anya
giak mértéke szerint nekiláthat ki
sebb vagy nagyobb jelentőségű célki
tűzés megvalósításához, vállalva ter
mészetesen az ezzel járó kockázatot. 
Nem vagyunk mindnyájan vállalko
zó típusú emberek. Aid a címben 
jelzett döntés előtt áll, annak először 
is önvizsgálatot kell tartania.

Van-e valami víziója, terve, amely
nek megvalósítása mások (esetleg 
éppen a gyülekezet) számára is hasz
nos lenne?

Van-e gazdasági értéke az elképze
lés gyakorlati kivitelezhetőségének 
megítélésére?

Vannak-e a terv valóra váltásához 
szükséges szakismeretei?

Elég kitartó-e, hogy nehézségek 
árán is haladjon kitűzött célja felé? 
Elég rugalmas-e útvonala módosítá
sához, ahogy a tapasztalatok megkí
vánják?

Tud-e másokkal együttműködni, 
munkatársakat irányítani, lelkesíte
ni?

Kész-e a vállalkozásban foglal
koztatottak gondjainak hordozásá
ra?

El tudja-e viselni a kudarcokat?
Vállalkozást többféle cél érdeké

ben lehet kezdeményezni. Van, aki 
függetlenné szeretne válni. Van, aki 
hírnevet akar szerezni. Más meggaz
dagodni gondol. Van, aki családjá
nak akar jólétet biztosítani. Nem el
ítélni való, bűnös törekvések ezek. 
Nemrég beszélgettem egy fiatalem
berrel, aki egy állami kutatóintézet 
alkalmazottjából lett vállalkozóvá 
egy hálózat típusú kereskedelmi 
rendszerben, a több szabadidő, na

gyobb önállóság és a jobb életszínvo
nal reményében. Vágyainak elérése 
közben rájött, hogy vállalkozásával 
másokat is hozzásegíthez ezekhez és 
a továbbiakban már ez jelenti az iga
zi sikerélményt. Ha nem merültem 
volna már mélyen egy másfajta vál
lalkozásba, talán hagytam volna 
meggyőzni magam, hogy hozzá csat
lakozzam.

Azt gondolom, hogy ha a Krisz
tus-követésünk összefüggésében ke
ressük kérdésünkre a választ, akkor 
azt kell vizsgálnunk: szükséges-e vál
lalkoznunk annak érdekében, hogy 
jobban tudjuk megvalósítani a FEL
ADATOT, amelyről meggyőződé
sünk, hogy azt Isten bízta ránk. Mert 
a vállalkozás nem csak meggazdago
dásra irányulhat. Sőt erkölcsi érték
rendünk visszatarthat a nagy nyere
séggel kecsegtető vállalkozásoktól 
(pl. környezetet, egészséget károsító 
termékek forgalmazásától stb. stb.). 
Ebben a vonatkozásban az sem ad
hat felmentést, ha a nyereséget ne
mes célokra használva igyekszünk 
tisztára mosni.

Lehet, hogy a meglévő, hagyomá
nyos keretek között nincs mód iga
zán korszerű, jó  hatásfokú tevékeny
séget végezni valamely hivatás terü
letén. Lehet, hogy nem találni olyan 
állami, társadalmi teherviselőt, 
amely fedezné a körülöttünk élő em
berek számára égetően fontos szol
gáltatás megszervezését. Pozitív sze
repet játszik az, aki e hiányokat felis
merve, becsületes vállalkozás kereté
ben jó  minőségben előállítja és forga
lomba hozza azt, amire az emberek
nek szükségük van művelődésükhöz, 
egészséges életvitelükhöz, különféle 
gondjaik csökkentéséhez, tiszta örö
mük fokozásához. Nem szégyen, ha

ezekért az árukért és szolgáltatáso
kért pénzt kér a vállalkozó. Ezen be
lül kedvező áron tudják biztosítani 
fontos igények kielégítését a nonpro
fit elven vállalkozók. De néha még ez 
sem lényeges. Az igazi érdek ahhoz 
fűződik, hogy tisztességes áron hoz
zá lehessen jutni ahhoz, amire az em
bereknek szüksége van. (Pl. gondos 
óvodai ellátás, a Krisztusról bizony
ságot tevő videofilmek, méregmentes 
élelmiszerek, üdülési lehetőségek stb. 
stb.) Az ilyen kínálat megteremtésé
hez vállalkozók kellenek. A vásárló
erő megléte már más, bár ugyancsak 
fontos kérdés. Ha a szükségben lévő 
személy nem fizetőképes, akkor más 
forrásból kell számára (megalázás 
nélkül) segítséget nyújtani. A vállal
kozó ebben a vonatkozásban azzal 
mozdítja előbbre a fejlődést, hogy jó 
esetben munkalehetőséget és tisztes 
jövedelmet nyújt néhány munkatárs
nak és ezáltal hozzájárul az egész 
gazdasági körforgás lendületéhez.

A vállalkozás napjainkban talán 
divat. Sok sötét képzet is tapad a 
spekuláns, kizsákmányoló és maf
fiákkal szövetkező vállalkozások
hoz, amelyekről túlságosan gyakran 
kapunk tájékoztatást a nyomtatott 
és elektronikus sajtón keresztül. 
A vállalkozás azonban önmagában 
véve hasznos tevékenység, korunk 
gazdasági életében a felemelkedés re
ményét hordozza. Jó lenne, ha sok, 
tiszta szándékú, hozzáértő és szüárd 
erkölcsű ember vállalkozna a felelő
sen átgondolt célok megvalósítására. 
Ezzel bekapcsolódhat Isten most és 
itt folytatott világfenntartó munká
jába, hogy az O teremtményeinek 
„öröme teljes legyen”.

Dr. Gadó Pál
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JÍ*iS G Y E R M E K E K N E K F I A T A L O  K N A

Elcsatangoltunk.
Már kezdett besötétedni, ml pedig barátaim m al 
nem találtuk a hazafelé vezető utat.
Szerencsére találkoztunk egy öreg juhásszal, 
aki épp a nyájat hajtotta hazafelé, 
ö  mutatta meg, hogy merre kell mennünk.

Kérlek Istenem,
add, hogy mindig legyenek mellettem olyan emberek, 
akik segítenek megtalálni a Tehozzád vezető utat is!

BARANGOLÁS BIBLIAI TÁJAKON

Ezzel a címmel lapunk előző számában új sorozat 
indult, melynek segítségével kicsit megismerkedhetsz 
azokkal a vidékekkel, azokkal a helyszínekkel, ahol 
Jézus élt, tanított, gyógyított és csodákat tett. Ha van 
kedved, otthon rajzolhatsz magadnak egy nagy térké
pet, amin bejelölöd a sorozatból megismert helyeket. 
Akár azt is rárajzolhatod, hogy milyennek képzeled el 
a bemutatott tájat, vagy az ott történt bibliai eseményt 
is megjelenítheted térképeden. Ha van kedved, még 
terepasztalt is készíthetsz gipszből vagy gyurmából. 
M ost újabb helyszínen folytatódik a barangolás!

A  J o r d á n  f o l y ó

A Genezáret-ta válói északra, mintegy 50 kilomé
ternyire emelkedik a Hermon hegy. Ennek déli olda
lán található az a három forrás, melyekből a Jordán 
folyó ered. Az egyik vize vízeséseken zuhogva igyek
szik a Hermon szikláiról a sík terület felé. A másik 
patak egy dombról csörgedezik lefelé, kerülgetve a 
nagyobb köveket. A harmadik forrás vize meredek 
sziklafalból tör elő, hogy azután kisebb folyóként 
hamarosan egyesüljön a másik két folyócskával, és 
további útját mint Jordán folyó tegye meg. Először 
átfolyik a Genezáret-taván, majd a forrásoktól mint
egy 150 kilométernyire délre, útja végén beleömlik a 
Holt-tengerbe.

A nem túl nagy, barnás, zavaros vizű folyó völgye 
üdítő színfolt a száraz, kopár vidéken. A folyót 
ugyanis hol keskenyebb, hol pedig szélesebb sávban 
zöldellő növényzet kíséri.

Nagy ritkán előfordul az a megdöbbentő jelenség, 
hogy a Jordán alámossa a partot, és annak talaja a 
folyó medrébe omolva elzáija a víz útját. 1267-ben 
egy arab utazó csodálkozva jegyezte fel útinaplójába, 
hogy mintegy tíz órára megállt a Jordán vize. Hasonló 
eset történt 1928-ban is. Mégis a legfontosabb, a Jor
dán folyóhoz kötődő esemény Jézus megkeresztelke- 
dése volt. Máté evangéliumában a következőket ol
vashatjuk:

Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Ke
resztelő Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. Amikor 
pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a víz
ből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten 
Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. 
És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett 
Fiam, akiben gyönyörködöm.” (M t 3,13.16.17)

Azon a helyen, ahol a hagyomány szerint mindez 
történt, egy közeli kolostor szerzetesei rendszeresen 
égő gyertyákat állítanak a Jordán vizébe, így emlékez
ve meg Jézus megkereszteléséről.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

A lapunk elijzö négy s/áiliahan kó/öll „Képlorgaló" rejt
vény megfejtése a kővetkező:

Az első képhez kapcsolódó történet: „Jézus megfizeti a 
templomadót." Mt 17,24-27. Itt olvasunk egy halról, amely
nek szájában Péter egy ezüstpénzt talál.

A második kép egy galambot ábrázol, a történet pedig: 
,Jézus megk eresz telise." De elfogadtunk minden olyan tör
ténetet, ahol galamb szerepel. Mint például Jézus kiűzi a 
templomból a galambárusokat, vagy „A gyermek Jézus bemu
tatása a templomban."

A harmadik kép: „Péter megtagadja Jézust."
A negyedik kép egy kosarat ábrázol, ez pedig utalás a 

sokaság megvendégelése után összeszedett maradékra.
A helyes megfejtést beküldők névsorára még egy kicsit 

vámotok kell. A következő számban egy keresztrejtvény 
váija majd a játékos kedvű rejtvényfejtőket. Készüljetek!

A gyerekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Győnk, Petőfi u. 359.

Képzelt párbeszéd
Most felmegyünk Jeruzsálembe, 

és az Emberfián beteljesedik mind
az, amit a próféták m egírtak...

Értitek? Szenvednem kell majd, 
gyalázni, gúnyolni fognak, valla
tok, kínzók kezébe kerülök, akik 
csúfot űznek belőlem.

-  Uram, nem történhet ez meg 
veled!

Nem is olyan soká, eljön az idő, 
am ikor mindez valóság lesz, higy- 
gyetek nekem! El fognak ítélni, 
m int egy gonosztevőt, főpapok, 
írástudók elé hurcolnak majd, 
hogy kiderítsék: ki vagyok. De a 
hamis tanúk vallomásainak jo b 
ban fognak hinni, m int az én sza
vamnak.

-  Uram, ez nem lehet igaz, én 
nem engedem, hogy mindez megtör
ténjék veled!

Az út, amelyen m ost együtt elin
dulunk, a halálba vezet. Meg kell 
halnom értetek, hogy élhessetek...

-  Uram, követlek, bárhová is 
mész. Ha kell, meghalok én is! 
Meghalhatok, helyetted... vagy Ve
led?

Ahova én megyek, oda most 
nem követhetsz. M ajd később... 
Valóban te akarsz meghalni ér
tem? M ondom  néked, mielőtt a 
kakas megszólal, három szor ta
gadsz meg engem. Tudod, nem te 
adod az életed értem, hanem én 
fogom érted áldozni a kereszten, 
ott a Golgota hegyén. Ezért me
gyünk most fel Jeruzsálembe.

-  Igen, Uram, mindannyian elin
dulunk Veled. Nem fogunk soha el
hagyni téged, megígérjük!

Nem tudjátok, mit beszéltek. 
Lesz majd olyan idő, hogy mind
annyian elmaradtok mellőlem, 
magam ra hagytok... egyedül le
szek a halálban. M ost elindulunk 
Jeruzsálem felé. A kapukban már 
várni fognak, a .nép királyának 
akar választani. Örömittasan kö
szöntének, szerte a tömegben azt 
fogják majd kiáltani: Hozsánna a 
Dávid Fiának, áldott, aki az Úr 
nevében jön! Hatalm as várakozás
sal, lelkesedéssel vesznek majd kö
rül, diadalmas vezérként, nagy ki
rályként fogadnak. De én szam ár
háton megyek be Jeruzsálembe, 
egyszerűen, szegényen, mint egy 
koldus.

-  Uram, Te valóban Király vagy, 
hatalmas Úr, minek hát neked a 
szamár? A nép a Messiást látja 
benned, aki megszabadítod a rab
ságból, a római igából. Vállalnod 
kell ezt a küldetést, nem tehetsz 
másként!

Dávid Fiának m ondanak, ho
zsannával köszöntenek 7  de nem 
értik, m iért küldettem. Én Király 
vagyok valóban, de nem innen, a 
világból való a királyságom. U ral
mam  a M ennyből, az én Atyámtól 
adatott. M ost örömmel fogadnak, 
de m eglátjátok: ellenem lordul 
nem sokára a hatalm as tömeg, 
amely m ost lelkesedve éltet. A fő

Megfutamodunk ?
A szenny lassan megfojtotta az életet. Az egész földön mindenki szépen 

elaludt, amikor ledobták a harmadik atombombát, amikor fölrobbant az ötödik 
[Csernobil]. Csak egy ember élt még. Végezte a munkáját tovább, szépen. 
Egész életében a szemetet takarította. Most folytatta tovább munkáját. Felsze
degette a szemeteket a parkokból, söpört az utcán. Eltakarította az emberek 
mocskát. Eltakarította az emberek bűneit, amik még igy is megmaradtak. Az 
utolsó élőlény Jézus volt.

Talál valakit, ha visszatér? Ö lesz az utolsó robbanás és az új bőség is. Miért 
akarjuk, hogy az utolsó robbanás már senkit se találjon? Tudatosan romboljuk 
az életet! Miért nem vállaljuk sorsunkat? Megfutamodunk a bűneink elől? 
Pedig valaki átvállalta helyettünk azokat. Jézus nem szállt le a keresztről. 
Illetve leszállt, hogy Péter helyett is megfeszítsék.

Sz. E.

Imádság
(Invokáció)

Régen írtam utoljára. Régen gondol
koztam utoljára. Rólad, Uram. Sok 
mindent láttam, s ezért kértem. Sok 
mindent kaptam, semmit nem köszön
tem. Elmentem, mégse távolodtam. 
Mikor hiányodra rádöbbentem, újra 
ott voltál. Mikor hívtalak, nem kellett 
hangot adnom, mellettem voltál.

Uram, ismétlem a szavakat, dado
gok, zavarban vagyok, sírnék, de ne
vetnem kellene. Hisz Te itt vagy. Ke
gyelmed kaija hatalmas. Elnézésed pa
lástja hatalmas. Hogy bírod az összes 
gonoszságunkat? Amit Te szenvedtél, 
mi már régen betöltöttük. Újból felál
dozod magad? Mi történik?

Te mindig kérdezed, hogy vagyunk. 
Teremtőm, Tőled kérdezem: Hogy 
vagy? Bírsz még minket? Elviselsz még 
minket? Igen, mert nekünk szükségünk

van erre. De tudom, Te nem köteles
ségből tartasz minket.

Teremtőm, hogy bírod a szennyessé
günket, pusztításainkat, háborúinkat, 
marakodásunkat? Elpusztítjuk tesvé
reinket: növényeket, állatokat, akiket 
Te teremtettél, segítségnek, útmutató
nak alkottad őket nekünk. Kihasznál
juk, eltapossuk, kidobjuk őket. Uram, 
meddig bírod bűneinket?

Teremtőm, hogy viseled el. hogy a 
tudatot, amit Te adtál, rosszra használ
juk fel? Meddig van erőd tartani az 
emberi butaság összes terhét? Hisz le
húzza kezed! Üram, erőlködve tartasz 
minket. Miért? MIÉRT? Meddig tart 
hatalmasságod karja?

Uram, meddig van erőd tartani az 
embereket?

Sz. E.

papok és írástudók m ár keresik a 
módját, hogyan fogjanak el.

-  Ez nem fo g  sikerülni nekik, hi
szen Téged szeret a nép! Meggyó
gyítottad a vakokat, bénákat, fe ltá 
masztottál halottakat, kenyeret ad
tál, tanítottad a hegyről a sokasá
got -  mindenki láthatta a csodáidat, 
amiket véghezvittél! Nem ítélhet
nek el, hiszen Te nem tettél semmi 
rosszat, csak szeretted az embere
ket, és szolgáltál nekik.

Mégis, mondom nektek, be fog 
teljesedni, amit a próféták jöven
döltek. M indazt, amit nekem most 
végig kell járnom , m ár előre megír
ták -  én fogom beteljesíteni, hogy 
betöltsem, elvégezzem Atyám aka
ratát. M ost bevonulunk Jeruzsá
lembe, aztán főpapok és írástudók 
kezére adnak, akik elítélnek. Kigú
nyolnak, leköpnek, megkorbácsol
nak majd és keresztre feszítenek, 
mint egy gonosztevőt.

* *
Tudom , majd egyedül leszek a 

halál m arkában, a kereszt m agá
nyosságában, a világ felett függve 
-  értetek. Tudom , hogy minden 
elsötétül majd, a föld alapjai meg
rendülnek, a templom kárpitja ket
téhasad. M indenkit félelemmel tölt 
majd el, ami történni fog, amikor 
a halál diadalm askodik az életen.

Mégis, bízzatok, ne féljetek! 
Harm adnapon feltámadok majd a 
sír mélyéből, feltámadok, és előtte
tek megyek Galileába! V. Gy.

BÖHM  A N D RÁ S:

L i s t a

Együtt van minden.
Kereszthez
a deszkaszálak,
köröm alá gennyesed#
szálkával,
az otromba szögek;
olaj,
megkenni lábait, 
a bárány, kés alá 
és a fény, amelyet 
se vékával, se szóval? ■

^se hallgatással" 
nem szabad eltakarni, 
Simon és Péter, 
a harmadik kakasszó, 
csengése a harminc 
ezüstnek,
a  megrepedt kárpit, 
elfordított szikla 
a sír elöl, 
és az a másik, 
a szüntelen felfelé 
görgetett,
hogy előbbre juthass.
M ert emelkedés lenne-e az, 
ha egy testvéred is 
elm aradna?...

a m n a i a H i » n

Az élet mindenkinek szent örömül jön
Azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne.

Tamási Áron: Ábel

Az erdélyi író megállapítása gyakran olvasható f i 
gyelmeztető idézetként. Hogy hol vagyunk otthon, hol 
vannak otthon az emberek? A világ minden táján! Ezt 
igyekszik bemutatni az utóbbi években színes, tartal
mas -  sokszor eddig teljesen ismeretlen világot feltáró 
kiállításain a Néprajzi Múzeum.

A D i ó s z e g i  V i l m o s r a  emlékező kiállítás a 
sámánok közé, az ősvallás nyomába vezetett a gyűjtő 
képeivel és tárgyak sokaságával. B á r d o s  D e á k  
P é t e r  figyelmeztető fotóösszeállitása a Szigetköz 
pusztuló tájaira mutatott. Japán még sokaknak a sza
murájok vagy a technika csodavilágát jelenti. N a g y  
Z .  L á s z l ó  fotóival egyedülálló bepillantást ad ab
ba a világba, ahol a tradíciók, az ősvallások, a legmo
dernebb teaház a legteljesebb harmóniában kapcsolód
hat össze az emberek mindennapi életében. Képei hang
súlyozzák, hogy a távolkeleti szigetország kultúrája, 
ősi vallási hagyományai mennyire kapcsolódnak a ter
mészet szépségeihez. A legújabb ké t kiállítás egyikén 
„Ecuador magyar szemmel", K u r d i  Z o l t á n  nép
rajz- és népzenekutató N á d o r f i  L a j o s  fotóm ű
vésszel a tengerparttól az Andok hegyláncain át a 
dzsungelig mutatják be a távoli vidéket és népeit. A má
sik kiállításon G u l y á s  A n n a  és  L e t e n y e i  
L á s z l ó  szigorlat előtt álló egyetemi hallgatók, mint 
antropológusok, a kutatásra kiválasztott otavalo indiá
nokat keresték fel. A 20. századi életformaváltás gya
korlati jelenségeit mutatják be igen szemléltető módon, 
életmódjuk, anyagi körülményeik változásával. Mind
k é t kutató, fényképező csoport munkáját hathatósan 
támogatták az ecuadori hatóságok, helyi szervezetek és

nem utolsósorban a kiállítást megnyitó A r t u r o  
O n t  an  e da  nagykövet.

Miért érdemes megtekinteni ezeket a távoli földré
szeket bemutató kiállításokat? Nemcsak azért, mert 
aligha juthatunk el oda - ,  olyan embercsoportok élnek, 
olyan életsorsokat ismerhetünk meg, melyek nemcsak 
távolságban állnak messze tőlünk, hanem talán értel
mükben, érzelmükben, gondolkodásukban, mindennapi 
tevékenységükben, vallásukban, hitéletükben. ( Kuran- 
déro-oltáron feszület is látható, mert, mint egy indián 
javasember megfogalmazta: nekünk Jézus Krisztus ha
talmas erejű kurandéro= javasember volt.) D e  k ö 
z ö s  v o n á s o k  is f e l f e d e z h e t ő k  b e n n ü k  a z  
e u r ó p a i  e m b e r  s z á m á r a :  a c s a l á d s z e r e 
t e t ,  a z  ö s s z e t a r t o z á s  é r z é s e ,  a t e r m é 
s z e t  s z e r e t e t e , a z  e r ő s  k ö z ö s s é g i  k ö t ő 
d é s .  Erről beszélnek a Néprajzi M úzeum bemutatói, 
a kiállítók művészi fo tó i, mesélő tárgyai, a gyűjtők jó l 
válogatott értékes „kincsei” és arról a képeken látható 
arcok -  szomorúak a veszteség, a fájdalom pillanatá
ban, mosolygós szemek az ének, a tánc, az önfeledt 
já ték örömében, amit Ady szavai világítanak meg a 
Köszönet az életért soraiban:

Aki él, az mind, mind örüljön,
Mert az élet mindenkinek 
Kivételes, szent örömül jön.

Sebeiken Pálma

„Az ég és a föld egybeköltözött”
Bállá Péter, Tamási Áron Vitéz lélek című színmű

vének főszereplője m ondja ezeket a szavakat, m iután 
megtalálja azt a boldogságot, am it keresett ugyan, de 
am it m ost mégis valamiféle m egfoghatatlan ajándék
ként él át. És ebben a boldog sóhajtásban benne van 
mindaz, ami ezt a darabot jellemzi.

Udvaros Béla, az Evangélium Színház rendezője, 
vezetője nem véletlenül tűzte m űsorra éppen Húsvét 
ünnepén ezt a kristálytiszta és minket éppen ezért, ha 
csak egy órára, ha csak egy estére, de talán egy kicsit 
hosszabb időre is megtisztító drám át. Kíváncsian vet
tem le a könyvespolcról, am ikor m egtudtam , hogy az 
Evangélium Színház újabb, immár ötödik bemutatója
ként színre viszi. És am ikor elolvastam, lelkesen tele
fonáltam  Udvaros Bélának, hogy választása igazi teli
találat.

Olvasóink közül talán többen emlékeznek a másik 
Tamási darab, a Hegyi patak bem utatójára. Felejthe
tetlen élmény v o lt! M ost azt kell m ondanom , ha lehet, 
ez a darab még többet ígér nyelvének és érzelmeinek 
tisztasága mellett azzal a krimiszerű izgalmával, ami 
a cselekményt végigkíséri.

Tudom , hogy a nézőket az eredmény érdekli, vagyis 
az előadás, m ost mégis engedtessék meg, hogy meg
említsem azt, hogy ennek a darabnak a színrevitele 
U dvaros Béla szinte m ár-m ár heroikus mégis-akara- 
tának az eredménye. Simon István írja egyik gyönyö
rű  versének utolsó soraként: „Mindig a bátornak van 
igaza.” Úgy gondolom, hogy éppen az a csodálatos 
ebben az életben, hogy a bátrak  m égis-akaratának, 
igazának eredményeként sokszor katartikus élmény
ben lehet részünk. M int ahogyan reménységünk sze
rint azoknak is, akik a negyvennégy év u tán  M agyar- 
országon újra bem utatásra kerülő színművet Húsvét- 
kor, vagy az azt követő előadások egyikén a D una 
Palotában megnézik. Nagy László

Az Evangélium Színház két esztendeje Tamási Áron 
„Hegyi p a tak ijáv a l nyújtott kezet és m utatkozott be 
a közönségnek. A fogadtatás öröme és sikere adott erőt 
nekünk a magyar protestáns ökumenikus színház to
vábbi működéséhez; és ahhoz, hogy ismét belőle merít
sünk hitet az élet és a világ egységéről.

Udvaros Béla

< í
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A ZSINAT TIZENKETTEDIK ÜLÉSSZAKA: FEBRUÁR 26-27.

EZ TÖRTÉNT A TIZENKETTEDIK ÜLÉSSZAKON
Kétnapos ülésszakot tartott a zsinat február 26-27-én. A megnyitó áhítatot Benczúr László zsinati jegyző tartotta. 

Igehirdetését lapunkban olvashatjuk.
Az ülésszak végig határozatképes volt, tagjai között új arcok is feltűntek. Múlt számunkban közöltük a zsinat 

törvénymódosítását, mellyel lehetővé vált az evangélikus közoktatási intézmények képviselete, küldötteik megválasz- 
I tása. A két ülésszak közötti időben a zsinati iroda lebonyolította a választás adminisztrációját, így az ülésszak elején 
I bejelentették az eredményt. Eszerint a már eddig is megválasztott dr. Gyapay Gábor mellett újabb pedagógus zsinati 
j tagok lettek: Jancsó Kálmánná, dr. Lumpért Gyula és Schulek M átyás igazgatók. A zsinat örömmel fogadta új 

tagjait, akikkel együtt a zsinati tagok létszáma 72 főre emelkedett.
Ezen az ülésszakon is voltak helyettesítő póttagok, akiket a zsinati tag akadályoztatása miatt hívtak be. M isik 

Lajos betegsége miatt nem vehetett részt, őt Benkő Pál orosházi felügyelő helyettesítette, mint póttag. A Veszprémi 
egyházmegyéből eltávozott Sághy András helyett Kiss János kapolcsi lelkész lett rendes tag. Ismeretes, hogy dr. 
Szabó Lajos professzor lemondott zsinati tagságáról, helyette a Teológiai Akadémia dr. Szentpétery Péter adjunktust 
küldte be zsinati tagként.

A 12. ülésszakon dr. Andorka Rudolf, dr. Frenkl Róbert, dr. Sólyom Jenő és Szebik Imre elnökölt.
A napirenden a következők szerepeltek: „A Magyarországi Evangélikus Egyházról általában” című törvényterve

zetet részletes vitában vitatták meg. Előadója dr. Koczor Miklós volt.
Általános vitát folytattak ^A misszióról” szóló törvénytervezetről, melynek előadója dr. Zsigmondy Árpád volt.
Ugyancsak általános vita keretében foglalkoztak ^Az egyházi bíráskodásról” szóló törvénytervezettel, melynek 

előadója dr. Galli István volt.
„A szeretetszolgálatról”készült törvénytervezetet részletes vitában tárgyalták. Előadó: Sárkány Tibor. A tervezet

1-6. §-át fogadta el a zsinat és azzal napolták el, hogy a következő ülésszakon folytatják a részletes vitát.
Az egyház szervezeti felépítésére a 3. sz. bizottság a kidolgozandó törvénytervezet számára javaslatokat terjesztett 

elő, hogy a többvariációs javaslatból, a hozzászólások alapján alakíthassák ki a következő ülésszakra részletes 
törvénytervezetüket

Vasárnap délelőtt a zsinat a fasori gyülekezet istentiszteletén vett részt, ahol a gyülekezet lelkésze, Szirmai Zoltán 
hirdette az igét. Igehirdetését -  rövidített formában -  lapunkban közöljük.

I Megnyitó áhítat igehirdetése
Tartotta: iij. Benczúr L ászló, a zsinat jegyzője

Ján o s evangéliuma 12,34-36

Világosság -  fény -  ragyogás, tün
döklő tengerpart -  jól megérdemelt pi
henés.

Sötétség -  váratlan események lehető
sége -  félelem -  rettegés. Milyen köny- 
nyen jutunk el képzettársítások során 
számunkra kellemes, vagy éppen nyo
masztó gondolatokhoz.

Ne csodálkozzunk hát, ha Jézus a mi 
fogalmi rendszerünket használva nyilat
kozik meg gyakran, hogy megértsük 
azt, ami számunkra megérthetetlen, 
hogy meghalljuk a szeretettel kimondott 
figyelmeztető szavakat.

„Járjatok, amíg a világosság veletek 
van, hogy a sötétség meg ne lepjen tite
ket."

Vajon ez a mondat csak azoknak 
szólt, akik ott Jeruzsálemben ellentmon
dást éreztek a Biblia tanítása és Jézus 
jövendölése között, és elbizonytalanod
tak: „Kicsoda ez az Ember Fia?” Vagy 
számunkra is komoly jelentéssel bíró 
üzenet ez?

Egyáltalán a „világosság” említésével 
Jézus az akkori konkrét fizikai jelenlété
re gondolt?

Vagy ennél többre?
Ők, a jeruzsálemiek ott voltak. Lát

hatták Jézust, megérinthették, beszél
hettek vele, hallgathatták tanítását.

Mégis érthetetlenül álltak előtte, fel
foghatatlan volt számukra, hogyan le
hetséges az, ha Krisztus örökké megma
rad, mégis meg kell halnia.

Mi tudjuk, ő  meghalt. Meg kellett 
halnia.

Érettünk halt meg, hogy bűneinkre 
megbocsátást nyerhessünk, hogy lehes
sen esélyünk az örök életre.

Mióta felment a mennyekbe, jelenlé
tét sem érzékszerveinkkel, sem a nagy 
büszkeséggel megalkotott műszereink
kel nem tudjuk kimutatni, ezért örökös 
bizonytalanságban és kételyek közt va
gyunk. Mert nem tudunk semmit elfo
gadni, csak a földi fogalmainkra épülő 
magyarázatunk szerint. És ami mind
ezen túlmutat, ahhoz hitünk többnyire 
gyenge.

Mert, ha hitünk erős volna, meghalla
nánk a szót és a szeretet jegyében tökéle
tesedne földi létünk.

És nem lenne ember, embertársának 
ellensége, és nem lennének öldöklő há
borúk, és nem hajszolná senki a földi 
javakat a farkastörvények szerint, és 
nem vágyna ember hatalomra más em
berek felett.

De mi gyakran elfelejtjük a szót és 
vétkezünk nap nap után, beleértve Jé

zust eláruló Júdást, az Urát megtagadó 
Pétert, és az egész dicstelen történel
münket, amely pusztító vérontások és 
rövid békék sorozata egész napjainkig.

És ma is dörögnek a fegyverek, hal
nak meg értelmetlenül százával, ezrével 
emberek csak a közvetlen szomszédunk
ban is.

Vajon hányán kérdezték, hogy med
dig tűri még ezt az Isten? És miért tűri?

Tűri, reménykedik és megbocsát, és 
újra reménykedik és újra megbocsát.

Ez a megbocsátó szeretet ott volt a 
harmadik kakasszónál és ott volt a szá
zadik és ezredik háború után is.

Ez a megbocsátó szeretet, amely kö
rülölel minket és sohasem gyengül -  
mint hitünk pislákoló lángja - , mindig 
fényesen ragyog. Ez a megbocsátó sze
retet, amely Jézusban testet öltött, ez a 
„világ világossága”.

Ebben a világosságban járhatunk ma 
is.

„Járjatok, amíg a világosság veletek 
van, hogy a sötétség meg ne lepjen tite
ket."

A világosság ellentettje a sötétség.
Akkor ez a mondat súlyos fenyegetést 

hordoz magában? Hogy bekövetkezhet 
az a pillanat, amikor megszűnik a meg
bocsátó szeretet? Isten megbocsátó sze- 
retete kifogyhatatlan és örök. Egyszer 
azonban mégis csak eljön a számadás 
pUlanata.

Jézus szavai azonban nem fenye- 
getőek.

Ellenkezőleg. Féltőn, szerető kérés, 
vagy rábeszélés szavai ezek. Vagy egy 
segítő kéz, melybe biztosan kapaszkod
hatunk a gonosszal szembeni botladozó 
küzdelmünkben.

Érezhetjük és tudnunk kellene, hogy a 
megbocsátó szeretet örök jelenlétejbizton- 
ságot kell, hogy adjon nekünk. És ezzel 
a lehetőséggel éljünk, és ne visszaéljünk.

Láthatjuk, ma is velünk van a vilá
gosság minden lépésünknél. Ez Jézus 
Jeruzsálemben elhangzott mondatának 
üzenete a ma élő és a jövő embere szá
mára is.

„Járjatok, amíg a világosság veletek 
van."

Igen erős hangsúlyt kap a felszólító 
módban tett ige. Hozzánk szól, a bár
mely korban éppen a földön élő embe
rekhez. Cselekvésre szólit fel és nem tét
lenségre. És jócselekedetekre ösztönöz.

Most, amikor zsinati törvényeket al
kotunk, meg kell éreznünk, hogy velünk 
van a világosság.

Nem lephet minket meg a sötétség, ha 
törvényeinkkel is az a szándékunk, hogy 
megteremtsük mindenki számára a lehe
tőséget, aki egyházunk közösségén belül 
szeretné Istent megtalálni, ha elősegíteni 
kívánjuk a testvéri szeretet, megértés és 
támogatás megélését és kibontakozását, 
ha hozzásegítjük egyházunkat lelki, 
szellemi és fizikai környezetének minél 
teljesebb kiépítéséhez ha nem emberi 
viszonylatokat fogalmazunk meg, de 
megteremtjük az egyházi szolgálat mél
tóságát és elismerésének lehetőségét.

Tudjuk, törvényeink emberi törvé
nyek és tökéletesek sohasem lehetnek. 
A paragrafusok mögött ott lesznek a 
meg nem fogalmazott gondolatok és 
gyarló emberi indulatok.

Ezért el ne feledjük az Ember Fiának 
szavait:

.Járjatok amíg a világosság veletek 
van, hogy a sötétség meg ne lepjen tite
ket."

ISKOLÁINK ÚJ KÜLDÖTTEI ZSINATUNKON
Egyházunk törvényalkotó zsi

nata első ülésszakán, 1991 júniu
sában törvénymódosítással úgy 
döntött, hogy az evangélikus is
kolákat a Budapesti (Fasori) 
Evangélikus G im názium  két ta
nára képviselje. Ettől kezdve dr. 
Gyapay Gábor igazgató és dr. 
Liska Endre tanár velünk dol
goztak a zsinati üléseken, távol
létükben pedig póttagként dr. 
Bánhegyi György és Schulek M á
tyás tanárok vettek részt. E négy 
küldött közül 1993 végére -  áthe
lyezés, nyugdíjba menetel, illetve 
lemondás folytán -  már csak 
Gyapay Gábor maradt tagja a 
zsinatnak.

1993 februárjában a zsinat 8. 
ülésszaka elfogadta és hatályba 
helyezte az egyház közoktatási 
intézményeiről és a hitoktatásról 
szóló új törvényt. Ezzel az idő
közben szervezett iskolák, neve
lési intézmények megkapták a 
működésük törvényi kereteit biz
tosító alapvető egyházi szabályo
zást. A törvény létrehozásában -  
mint erről lapunk hasábjain be
számoltunk -  nagy szerepe volt 
az ezzel foglalkozó zsinati szak- 
bizottságnak, amelyben zsinati 
tagok mellett 6 evangélikus isko
laigazgató, illetve tanár áldoza
tos munkája segített biztosítani a 
törvény szakmai teljességét és 
korrektségét.

így 1993 végén egyszerre je
lentkezett a szükség és a lehető
ség az evangélikus iskolák képvi
seletének kiszélesítésére. Ezért a 
zsinat 10. ülésszakán (1993. ok
tóberben) ismét módosította az 
1966. évi II. törvény 116. §-t: le
gyen a zsinatnak „a MEE közok
tatási intézményeinek négy főál
lású evangélikus pedagógusa” is 
tagja. A zsinat 11. ülésszakán 
(1994. januárban) pedig a fenti 
törvény 117. § (1) módosításával 
szabályozta, hogy az evangélikus 
közoktatási intézmények küldöt
teit az intézmények főállású 
evangélikus pedagógusai közvet
len szavazással választják. A zsi

nat határozatot hozott a válasz
tás módjáról is: ajelöltek listáját 
az evangélikus közoktatási intéz
ményektől bekért listák alapján 
a zsinat által választott ad hoc 
bizottság állítsa össze. A válasz
tásra jogosultak köre azonos a 
választhatókéval. A szavazás 
postai úton, a titkosság megfele
lő biztosításával történjék. A zsi
nat által megválasztott jelölőbi- 
zottság a szavazás megtörténte 
után szavazatszámláló bizottság
ként funkcionáljon.

A zsinat 11. ülésszakán (1994. 
január 8-án) az iskolák zsinati 
küldöttei megválasztására kikül
dött „ad hoc” bizottságba meg
választotta Gáncs Péter, Kendeh 
Gusztáv, Sólyom Jenő, Thurnay 
Béla és Zászkaliczky Pál zsinati 
tagokat. A bizottság megállapo
dott a jelölés módjában és azon
nal kiküldte az intézmények ve-, 
zetőinek, illetve a választó peda
gógusoknak a jelölés végrehajtá
sát elrendező leveleket. A bizott
ság 1994. január 22-én összeállí
totta a választók és a jelöltek lis
táját: 77 főállású evangélikus pe
dagógus dolgozik egyházunk 
közoktatási intézményeiben, és 
nyolc jelölt vállalta a zsinati 
tagsággal járó munkát. A bi
zottság eldöntötte a szavazás 
és a szavazatértékelés módját, 
éspedig:

-  a szavazók a jelöltek közül 7 
nevet kívánságuk ereje szerinti 
sorrendben írnak a szavazó
lapra,
-  a számlálásnál a sorrendet 7 
... 1 ponttal veszik figyelembe,
-  az így összesített pontszá
mok alapján első 3 helyezett 
lesz a rendes küldött, a követ
kező 4 pedig a póttag. A bi
zottság kiküldte a szavazás 
végrehajtását elrendező levele
ket.
A szavazatok a kért március 9. 

határidőre valamennyi iskolából 
beérkeztek, és á szavazatszámlá
lás a következő eredményt mu
tatta:

Aradi Andrásné 56 szavazat 172 pont (nyolcadik)
Csepregi Zoltán 62 szavazat 271 pont (negyedik)
Jancsó Kálmánné 68 szavazat 335 pont (második)
Kovács Ilona 58 szavazat 176 pont (hetedik)
Lampérth Gyula 67 szavazat 337 pont (első)
M iklóssy László 51 szavazat 179 pont (hatodik)
Plesovszki Zsuzsanna 64 szavazat 185 pont (ötödik)
Schulek M átyás 64 szavazat 315 pont (harmadik)

Az eredmény alapján az isko
lák által ’küldött rendes zsinati 
tagok: Lampérth Gyula, Jancsó 
Kálmánná, Schulek M átyás; pót
tagok: Csepregi Zoltán, Ple- 
sovszki Zsuzsanna, M iklóssy 
László, Kovács Ilona. Minden je
lölt megkapta a szavazatoknak

legalább 70%-át, ami mutatja, 
hogy a jelöltek nagy bizalomnak 
örvendenek.

Öröm volt a bizottság szá
mára az iskolák és a pedagó
gusok kitűnő közreműködése a 
küldöttválasztásban. Öröm 
volt a zsinat számára, hogy 3

értékes taggal és négy lelkes 
póttaggal gyarapodott a zsinati 
testület. Úgy véljük, ez a kül
döttválasztás evangélikus egy
házunkban szép példa volt a' 
felelős közéleti együttműködés
re. Jó dolog, és talán a magyar 
közélet kibontakozásának is

értékes záloga lehet, hogy 
olyan iskoláink és olyan peda
gógusaink vannak, akik a pro
testáns közéletiség 450 éves ha
gyományait nemcsak oktatni 
tudják, hanem példamutatóan 
gyakorolják is.

Thurnay Béla

Új jegyzőket és bizottsági elnököt 
választott a zsinat

Korábban közöltük már, hogy Bálint László, aki a Vasi Egyház
megye küldötteként volt zsinati tag és megválasztott jegyző, a Budai 
Egyházmegyébe történt megválasztása után zsinati tagságától meg
vált. Lemondott a zsinati jegyzőségről Rostáné Piri Magdolna, 
megtartva zsinati tagságát.

A 12. ülésszakon a zsinat egyhangúlag megválasztotta zsinati 
jegyzőnek Kiss M iklós és Tamássy Tamás zsinati tagokat.

A zsinati tagságáról lemondott dr. Szabó Lajos, aki az oktatási 
bizottságnak is elnöke volt. Lemondásával megüresedett ezen tiszt
ségben a helye. A zsinat teljes egyhangúsággal Jancsó Kálmánné 
zsinati tagot választotta meg az oktatási bizottság elnökének.

Isten áldja meg az új tisztségviselők munkáját és életét!

Ú J  ARCO K  A Z S IN A T O N

Azért nem olyan, mint az Országgyűlés

Egyházunk jelenlegi Zsinata. 
1991. június elején ülésezett először, 
néhány héttel megelőzve a soproni 
Evangélikus Líceum ismételten 
evangélikussá válását. A kkor na
gyon szerettem volna, ha a Zsinat 
tekintettel van arra, hogy nemcsak 
egy iskolánk van. Nem tudtam vi
szont, hogy m it jelent a Zsinat.

A z évek múlásával az igazgatói 
teendők között nem hiányzott a to
vábbi feladat. Úgy alakult, hogy 
mégis megismertem a zsinat légkö
rét, az itt fo lyó  munkát. A z úgyne
vezett iskolatörvény előkészítése
kor szakértőként meghívtak az elő
készítő bizottságba, sőt a törvényja
vaslat tárgyalásakor -  másik két új 
zsinati képviselőtársammal együtt -  
a Zsinat ülésére is.

így a mai nap nem volt furcsa.

Bizony vannak különböző álláspon
tok és mindenki védi, indokolja a 
sajátját. Demokratikus módon túl 
gyors munka nem végezhető, de ha 
jó  az előkészítés, és a javaslatok 
lehetőleg előre és írásban érkeznek, 
akkor van haladás. Ezt mutatta 
„Az egyházról általában" című tör
vény részletes vitája is. Azzal a két 
§-sal nem tudtunk csak megbirkóz
ni, amelyikben -  úgy tudom -  ko
rábban nem született elvi zsinati 
döntés; a lelkészek és tisztségvise
lők közszerepléséről van szó. Saj
nos, a törvény ebben a témában 
mindenképpen későn jön. A  mostani 
országgyűlési képviselőválasztáso
kat már nem tudja befolyásolni, de 
befolyásolhatja a következőt és fe l
tétlen elgondolkoztatja a most köz- 
szereplést vállalókat.

A k i a Zsinat munkájával elége
detlen, a törvénykezést lassúnak ta
lálja, az szánjon rá egy napot és 
figyelje meg, hogy mi történik az 
ülésteremben.

Néha bizony parázslik a légkör; 
pár perc múlva viszont megtörténik 
a bocsánatkérés az esetleg megbán
tottál. Nem többpárti parlament al
kot törvényeket, itt mindenkit 
ugyanaz a cél vezérel! Krisztus egy
háza keresi az utat, amelyen Ura 
által kijelölt céljához fö ld i vándor
díján közelebb juthat.

Zsinatunk ezért nem olyan, mint 
az Országgyűlés.

Lampérth Gyula
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I . T Ö R V É N Y
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZRÓL ÁLTALÁBAN

M

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház az egy, szent, egyetemes, 
apostoli, keresztyén anyaszent* 
egyház része, a Magyarországon 
élő evangélikusok jogilag szerve
zett közössége. Tanítása a Szent- 
íráson, az egyetemes hitvalláso
kon (az Apostoli, a Niceai és az 
Athanasiusi Hitvallásokon) és a 
reformáció lutheri irányzatának 
hitvallásain (különösen az Ágos
tai Hitvalláson és a Kiskátén) 
alapul.

* •

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház a hitvallás azonossága 
alapján szószék- és oltárközös
ségben van más országok evan
gélikus egyházaival, a Lutherá
nus Világszövetség tagegyházai
val.

3 .§

A Magyarországi Evangélikus 
Egyházat a Magyarországi Re
formátus egyházhoz szoros kap
csolat köti, mely az évszázados 
történelmi hagyományokon és a 
Leuenbergi Konkordia együttes 
elfogadásán alapul.

4. §

A Magyarországi Evangélikus 
Egyházat a Jézus Krisztusba vetett 
hitbeli közösség révén testvéri kap
csolat köti össze a többi keresztyén 
egyházzal. Ökumenikus kapcsola
tokat tart fenn a magyarországi és 
külföldi egyházakkal, valamint 
egyházi szervezetekkel, elsősorban 
a Magyarországi Egyházak öku
menikus Tanácsával, az Egyházak 
Világtanácsa és az Európai Egyhá
zak Konferenciája tagegyházaival.

5 .  §

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház Jézus Krisztustól rendelt 
küldetésének tekinti, hogy Isten 
igéjét tisztán és igazán hirdesse 
minden embernek, a szentségeket 
Krisztus rendelése szerint szolgál
tassa ki, és hitének gyümölcseként 
a szeretetet Jézus Krisztus tanítása 
és példája szerint gyakorolja. En
nek megvalósításáért minden egy
háztag és egyházi tisztségviselő fe
lelősséggel tartozik.

6 §

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház feladatának tekinti a szolgá
lat szervezését, a szervezett missziói

és diakóniai munkát, az evangélikus 
szellemben való nevelést és az egyhá
zi szolgálatra való felkészítést is.

7 .  §

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház felajánlja segítségét a más 
országban, illetve egyházban élő 
magyar ajkú evangélikus gyüleke
zetek szolgálatához.

8.  §

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház egyházközségekből épül fel. 
Az egyházközségek egyházmegyét, 
az egyházmegyék egyházkerületet, 
az egyházkerületek pedig országos 
egyházat alkotnak.

9 .  §

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház tagja az a magyar állam
polgár és az a Magyarországon élő 
személy, aki a keresztségben része
sült, az evangélikus egyháznak a 
Szentíráson alapuló hitvallásos ta
nítását elfogadja, vallja és képessé
gei szerint megtartani igyekszik.

10. §

Az egyháztagság rendesen egy

házközségi tagságban valósul meg. 
Az egyházközség tagja az az egy
háztag, aki annak a gyülekezeti éle
tében és fenntartásában lelki, szel
lemi és anyagi erejéhez képest részt 
vesz és általában az egyházközség 
területén lakik.

Az egyházközség tagjairól nyil
vántartást vezet.

1L §

Az egyháztagság elhalálozással, 
illetve az egyházból való kilépéssel 
szűnik meg. Az egyházközségi tag
ság megszűnésének feltételeit or
szágos rendelet szabályozza.

12. §

Minden egyházközségi tag, aki 
az egyházi törvényekben megfogal
mazott feltételeknek megfelel, jogo
sult a Magyarországi Evangélikus 
Egyház kormányzásában részt ven
ni. Az egyházjogi hatalom az összes 
jogosult egyháztag közakaratán 
alapul, vagyis minden egyházközsé
gi tag jogosult részt venni a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház 
közéletében. Az egyházi törvények
ben megfogalmazott feltételek 
fennállása esetén minden egyház- 
községi tag egyházi tisztségre vá
lasztó és választható.

13. §

Egyházi tisztségre olyan tiszta 
erkölcsű és egyházhoz hűséges egy
házközségi tagot kell megválaszta
ni, aki a tisztségéhez szükséges 
egyéb feltételeknek megfelel. Az 
egyházi tisztségviselők felelősséggel 
tartoznak a rájuk bízott feladat el
végzéséért és az anyagi javakért. Az 
egyházi tisztségekre történt válasz
tás meghatározott időtartamra 
szól. Egyházi tisztségről jogérvé
nyesen csak írásban lehet lemon
dani.

14. §

Minden egyházi tisztségviselő 
és egyházi testület csak saját ne
vében, saját illetékességi körén 
belül és arra hivatkozva jogosult 
nyilatkozni.

15. §

A Magyarországi Evangélikus 
Egyházat önkormányzati jog illeti 
meg, amelyet az évszázados joggya
korlat és az állami törvények is 
megerősítenek. A Magyarországi 
Evangélikus Egyház önálló jogi sze
mély, az egyházat érintő ügyekben 
-  a törvény keretei között — önál
lóan intézkedik.

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház minden önkormányzattal 
rendelkező szervezeti egysége jogi 
személy, amelyek további önálló jo
gi személyként működő szervezete
ket és intézményeket hozhatnak lét
re. Mindez azonban nem bontja 
meg a Magyarországi Evangélikus 
Egyház egységét.

17. §

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház -  a törvényesség érvényesü
lése érdekében, a törvényben rögzí
tett módon -  a törvényhozást, az 
egyházkormányzást, a bíráskodást, 
valamint az anyagi ügyek intézését 
egymástól elválasztja és tiszteletben 
tartja a teológia művelésének sza
badságát.

18. §

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház törvényhozásában, kor
mányzásában és bíráskodásában az 
egyházi szervek összetételénél a pa
ritás elve, vagyis a lelkészi és nem 
lelkészi elem egyenjogú befolyása 
érvényesül. Az egyházi élet minden 
területén a nők a férfiakkal azonos 
jogokat élveznek.

1 6 . §

„A Magyarországi Evangélikus Egyházról általában” 
című I. Törvény megalkotása

A zsinat törvényalkotó munkájának az I. Törvény 
az egyik legjellegzetesebb és ugyanakkor az egyik 
legérdekesebb részlete volt. Jellegzetességét főként az 
teremtette meg, hogy tartalmi összeállításánál alapve
tő paragrafusok jöhettek csak szóba, s ezek körét, s 
később tartalmát a zsinat különböző csoportjai kü
lönbözőképpen ítélték meg. Az alapnehézséget növel
te, hogy amint ezt dr. Boleratzky Loránd, a törvény 
körvonalainak s számos részletének kialakítója m ár a 
kezdetnél hangsúlyozta, a már elfogadott Zsinati Hit
vallás számos alapkérdést feldolgozott. Ezeket nem 
lett volna célszerű ismételve törvényformába önteni. 
Érthető, hogy kezdetben voltak, akik e törvény létjo
gosultságát is megkérdőjelezték.

Jelentősen vitte előre az elvi összhangot dr. Harm a
ti Bélának a cím kialakítására tett javaslata. Az „álta
lában” kifejezés ebben az összefüggésben sikeresen 
terelte a figyelmet a törvény alapvető jellegére.

A tartalmi igényt azonban heves vita ölelte körül. 
Az 1. Bizottság, amely az előkészítés zsinat által kije-

I lölt felelőse volt, szélesebb körű javaslatát, dr. Sólyom 
Jenő és Zászkaliczky Péter egy rövidített formulával

Í javasolta kialakítani. Ez a két alapváltozat a 10. ülés
szakról készült Zsinati Híradóban olvasható egymás 
mellett.

A két javaslat összevonását a rövidítést javasolok 
közvetlen bevonásával részletes vitára alkalmas for
mában készítette elő az 1. Bizottság a l l .  ülésszakra. 
A részletes vitát azonban a zsinat -  szabályos döntése
alapján -  ezen az ülésszakon mégis dr. Sólyom Jenő- 

I

nek és Zászkaliczky Péternek egy újabb m ódosított 
javaslatváltozata alapján kezdte meg. Ennek alapján 
öt paragrafust még ezen az ülésszakon megtárgyalt és 
elfogadott. A felvetődött kérdéseket, új szempontokat 
értékesítette a további változatokhoz, variánsokhoz 
az 1. Bizottság, s ennek alapján született meg sok éles, 
feszült és újszerű hozzászólás után az I. Törvény.

A jellegzetességhez tartozik, hogy számos -  az alap
javaslatban aem szereplő -  új szempont,1 tézisis érvé
nyesült az elfogadás során. Ez nyújtja érdekességét is. 
Néhány kérdést -  röviden, törvénnyé születésének 
körülményei között kezelve -  megemlítek.

M ár az 1. § széles körű eszmecserét hozott arról, 
hogy a reformáció lutheri irányzatának hitvallásait 
miként említse a törvény. Hiszen egyszerre éltük át 
vita közben e hitvallások erőteljes történelmi súlyát, 
mai üzeneteit és ugyanakkor számos elavult részleté
nek terhét s az ökumenikus összefüggéseket. A sok, 
különböző irányú érvelésből, változatból végül a „kü
lönösen az Ágostai Hitvalláson és a Kiskátén” formu
la kapta meg a szavazatok többségét.

Nagy vitát keltett a külföldön élő, magyar ajkú 
evangélikus testvéreink felé szükséges kapcsolatunk a 
7. § kialakítása közben. Fontos volt, hogy az irreden
tizmusnak, a jogtalan igyekezeteknek még az árnyéka

se essen ránk. így döntöttünk a „felajánlja segítségét” 
kifejezés mellett.

A 11. § szembesített m inket az egyházunkból tuda
tosan kilépni szándékozók, az egyházunkat rom boló 
egyházközségi tagok kérdésével. Végül ezt a nehéz, 
sokoldalú tém át országos rendelet szabályozására 
hagyta a zsinat.

Jelentős rendezést szolgál a nyilatkozatok terüle
tén; a  nyilatkozók hatáskörében ä 14v§. A m édiákban 
tükröződő, egyházunkat konkrétan érintő zavarok 
sürgetik ezen a téren a rendet.

Nagyjelentőségű az a törekvés a 17. §-ban, amely 
a törvényhozást, az egyházkormányzást, a bírásko
dást, valamint az anyagi ügyek intézését a törvényes
ség érvényesülése érdekében, a törvényben rögzített 
módon elválasztja egymástól és tiszteletben tartja  a 
teológia művelésének szabadságát. Ez az elfogulatlan
ságot, szakszerűséget szolgáló szempont nagy vizsgája 
lesz egyházunk előttünk álló éveinek.

A 18. §-ban pedig a paritás elve kapott hangsúlyt 
a törvényhozásban, a korm ányzásban és a bíráskodás
ban. A sok tartalm i vitára okot nyújtó paritás-defínici- 
ót végül a zsinat a lelkészi és nem lelkészi elem egyenjo
gú befolyásának érvényesülésében határozta meg.

Említést érdemel, hogy a 9. §-t, a 10. §-t, valam int

a 13. § első m ondatát m ár jóval korábban, a 3. sz. 
Bizottság előkészítésében fogadta el a zsinat. M ost 
csak a törvények rendszerében kaptak  változtatás nél
kül helyet.

A legjelentősebb vihart azonban két olyan, előzete
sen az általános vitában nem szereplő paragrafus
javaslat okozta, amely a lelkészek, egyházmegyei, ke
rületi és országos felügyelők képviselői m andátum á
nak, párttagságának egyházi következményeivel fog
lalkozott. A  nyílt vitában Szebik Imre püspök tájé
koztatásából világossá vált, hogy a jelenlegi helyzet
ben m ár hivatalos bejelentés u tán  vannak azok a 
lelkész testvéreink, akik -  lehetőségük szerint -  az ez 
évi választásokon képviselői m andátum ra szám ítanak 
a m ost érvényben levő rendelkezések szerint. U gyan
akkor fontosnak látszott, hogy képviselői, esetleg a 
polgármesteri feladatkört, valam int párttagságot tö r
vényben rendezett körülm ények között vállalhassa
nak egyházunk tisztségviselői. Az is reálisan vetődött 
fel, hogy ez a kérdés ne az alapvető I. Törvényben, 
hanem a szolgálatokat, tisztségeket tárgyaló m ás tö r
vényben szerepeljen. A heves vita gyümölcseként a 
zsinat egy 14 tagú „ad hoc” bizottságot hozott létre, 
amely ezt a kérdést a következő ülésszakon alapos 
előkészítés u tán  tárja  fel.

A három  ülésszakon átívelő közel hét ülésen bonyolí
to tt vita az I. Törvényről talán nemcsak jellegzetes, s 
érdekes volt, hanem egyházunk számára jelentős is lesz.

Dr. Koczor Miklós, 
az 1. sz. Bizottság vezetője

Hozzászólás Ú J  A R C O K  A  Z S IN A T O N

az I. Törvény (A Magyarországi Evangélikus Egyházról általában) 14. §-hoz

Magam is fontosnak érzem annak szabályozását, 
hogy kik és milyen feltételekkel jogosultak egyhá
zunkban nyilatkozni. Ezért örömmel üdvözlöm, hogy 
a korábbi törvénytervezet egy ilyen tartalmú alapelvi 
szintű tétellel kiegészült. Ugyanakkor a jelenlegi szö
veg bennem kérdéseket vet fel, ezért annak pontosítá
sára, átfogalmazására teszek javaslatot.

1. Továbbra is bizonytalanságot eredményezne a 
szöveg általánosságban maradó definíciója. Kik az 
„arra illetékes személyek”, akik nyilatkozat tételére 
jogosultak? Az országos felügyelő igen, de egy kerüle
ti felügyelő már nem ? A püspökök külön is, vagy csak 
a püspök-elnök? Az országos közgyűlés vagy az or
szágos presbitérium is? Pontos körülírás nélkül a tör
vénytervezet a tőle várt szabályozást nem tudja nyúj
tani. Ugyanakkor ez lehetne bizonyára átruházott jog 
is, amikor nem az „illetékes személyek” nyilatkoznak, 
hanem megbízás alapján bárki. Természetesen ez nem 
csak az egész egyház nevében történő nyilatkoza
toknál kérdés, hanem alacsonyabb egyházkor
mányzati szinteken is: ki nyilatkozhat egy egyház- 
kerület, egy egyházmegye vagy egy egyházközség 
nevében? Szivesebben vennék egy általánosabb ér
vényű definíciót.

2. A nagyobb kérdés számomra a nyilatkozatok 
tartalma. A képviseleti jog egy megválasztott vezető
nél azt jelenti, hogy a vezető a választók nevében, 
megbízásából valahol megjelenik, eljár, nyilatkozik. 
Ez utóbbiak egy része természetes számomra. Egy 
országos egyházi vezető, felügyelő vagy püspök eljár
hat olyan jogügyletben, amelyik az egész egyházra, 
mint őt megbízóra irányul, vagy a „MEvE nevében”, 
tehát helyette, az egész egyház képviseletében üdvö
zölheti egy nemzetközi konferencián a résztvevőket. 
Ugyanakkor egyetlen nyilatkozatban sem jogosult az 
egész egyház nevében bármit is kijelenteni úgy, mint 
a Magyarországi Evangélikus Egyház egészének véle
ményét, mert erre nem hatalmazza őt fel a képviseleti 
jog. Ilyen pedig nemegyszer történt a m últban, ami
kor egyházi vezető vagy vezetőtestület a saját vélemé
nyét a M EvE véleményeként hangoztatta, vagy meg

jelent írásos nyilatkozatok szövegeiben: „A Magyar- 
országi Evangélikus Egyháznak az a véleménye, 
hogy...” vagy „Az Evangélikus Egyház kijelenti, 
hogy...” szóhasználatban. Fenntartásom  természete
sen minden egyházigazgatási szintre érvényes. A kép
viseleti jog a gyülekezeti lelkészt sem jogosítja fel 
olyan nyilatkozatra, amelyben kijelenti, hogy „a gyü
lekezetnek az a véleménye, hogy...” , hiszen az esetleg 
csupán az egyházközségi tagok egy részének vélemé
nyével egyezik.

Ezért a képviseleti jog  egy esetben sem jogosít fel 
sem egyes személyt, sem testületet arra, hogy a megbí
zó és választó közösség véleményeként állítson vala
mit, hacsak erről nem kérdezte meg választóit. Enél- 
kül viszont minden vélemény magánvélemény, illetve 
annak a testületnek a véleménye, amelyiknek testületi 
döntése van a nyilatkozat mögött. Nem kevés ez sem! 
Hiszen személyük m ögött a választók bizalma áll, és 
ez kellő súlyt ad saját véleményüknek is. A római 
katolikus püspöki kar nyilatkozataiban sem szerepel 
soha, hogy amit közzétesznek, az a katolikus egyház 
véleménye, hanem azt a püspöki kar véleményeként 
teszik közzé, pedig ott a püspökök közösségének hie
rarchikus vezetési hatalm a van.

3. Nem elég tehát azt szabályozni, hogy kik jogo
sultak az egyház nevében nyilatkozat tételére, mert ez 
nem oldja meg a nyilatkozatok tartalm ával kapcsolat
ban nyitottan m aradó kérdéseket. Ezért alapelvként 
azt kellene rögzíteni, hogy minden egyházi tisztségvi
selő és minden egyházi testület csak a saját nevében, 
saját illetékességi körén belül és illetékességére hivat
kozva legyen jogosult nyilatkozni. így megszűnnek 
azok az egyéni vagy testületi nyilatkozatok, amelyek 
„A Magyarországi Evangélikus Egyház kijelenti, 
hogy...” típusú jogosulatlan és hiteltelen formulákat 
tartalmazzák.
SZÖVEGJAVASLAT:

Minden egyházi tisztségviselő és egyházi testület 
csak a saját nevében  ̂saját illetékességi körén belül és 
arra hivatkozva jogosult nyilatkozni.

Zászkaliczky Péter

A Zsinat üléseit kezdettől fogva  
figyelemmel kísértem, és egyhá
zunkban amúgy is számos tanács
kozáson vettem már részt. így  ami
kor, mint a jelen ülésre a Teológiai 
Akadémia képviseletében behívott 
póttag, helyet foglaltam, teljesen 
úgy tűnt, mintha már korábban is 
ott ültem volna.

Csak örülni lehet annak, hogy a 
régi, diktatórikus vonásokat viselő 
gumiparagrafusok eltűnnek; a ha
talmi ágak elkülönülnek. A z új tör
vények evangélikus egyházunk leg
jobb hagyományaihoz nyúlnak 
vissza, miközben a jövőre tekinte
nek. Persze, a tételes jog  sohasem 
lehet tökéletes.

Igazi reménységgel az tölt el, 
hogy nem a törvények fog ják  az 
Egyház, mint lelki közösség fe lv i
rágzását biztosítani. Ez mindenek
előtt a missziói törvényre igaz. M a  
már hazánkban is akkora a vallási

kínálat, amilyen korábban elkép
zelhetetlen volt. Napról napra dön
tőbb tehát, hogy igaz és helyes taní
tásunkat mennyire képviseljük, 
mennyire képviselem kívülállók 
számára (is) hitelesen.

Dr. Szentpétery Péter

♦ * *

Benkö Pál vagyok -  a Nyugat- 
Békési Evangélikus Egyházmegye 
és az orosházi Evangélikus Egyház- 
község felügyelője. M egválasztott 
zsinati póttag -  M isik Lajos rendes 
tag mellett aki jelenleg beteg. 
Régi evangélikus családból szárma
zom, nagyapám és édesapám pres
bitere volt az Orosházi Gyülekezet
nek.

Változó világunkban szükség van 
az egyház és törvényeink megújulá
sára. M ár az előkészületekben is 
részt vettem az általános és gazda
sági javaslatok elkészítésében.

Örülök, hogy részt vehetek Evan
gélikus Egyházunk ezen az igen 
fontos, a jövőt meghatározó zsinati 
ülésein.

Benkő Pál
* * *

A zsinati előkészületeket és be
számolókat kezdettől fogva érdek
lődéssel figyeltem. M ost, hogy pó t
tagból rendes zsinati tag lettem, lá
tom igazán, hogy milyen alapos és 
komoly munka fo ly ik  a zsinaton. 
Igyekszem bekapcsolódni és kérem  
Isten erejét, hogy a zsinat fo ly ta t
hassa munkáját egyházunk érdeké
ben és elkészüljön az az egyházi 
törvény, amelyik egyházunk külső 
kereteit szabályozza. A belső tar
talom döntően nem tőlünk függ , 
azzal Isten tölti meg egyházunk 
életét.

Kérjük Istent, hogy a külső keret 
a belső tartalomhoz alakuljon.

Kiss János
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AZ EGYHÁZ M ISSZIÓI MUNKÁJÁRÓL
Kell-e erről törvény? Nem a lel- 

készi szolgálat része-e? A törvé
nyeknek az időtálló értékükön kí
vül meghozatalukkor időszerű je
lentőségük is van. Egyházunk évti
zedeken á t a diakónia védjegye 
(védő jegye?) alatt m űködött. De 
Krisztus értünk való szolgálata és 
a mi küldetésünk a világban -  több 
az „irgalmasság testi cselekedetei” , 
a felebaráti szeretet és a társadal
mi, nemzeti kötelesség gyakorlásá
nál.

„Ahogy az Atya küldött engem, 
én is úgy küldelek titeket!” (külde
tés =  missio). Az Istennel és egy
mással megbékéltető, a bocsánatot 
meghirdető és szent, tehát Istennek 
tetsző életre elhívó evangélium (jó 
hír!) hordozói nemcsak a kiképzett 
és felelős főhivatású küldöttek 
(apostolok, evangélisták akkor -  
igehirdetők, lelki tanítók utóbb), 
hanem szavaival és életével az 
evangéliumot hordozza minden 
Krisztus-hívő (christianus-keresz- 
tyén), minden evangélikus -  ha 
csakugyan az.

Épp ezért, mivel vannak névle
ges és elidegenedett evangélikusok, 
keresztyének -  a misszió nemcsak 
azok felé szól, akik más vallásúak 
(még ha egyistenhívő m oham edá
nok vagy a Messiást váró, M ózest 
és a prófétákat valló zsidók is) 
vagy vallástalanok, hanem a gyü
lekezet egyszerre m unkása és m un
katerülete a missziónak. Lehet vi
tatkozni a misszió szakterületének 
hagyományos vagy új nevéről, de 
tapintatból lemondani róla U runk 
iránti hűtlenség, em bertársaink, az 
üdvösségben lehetséges örököstár
saink iránt felelőtlenség. A társa
dalom  peremére kerültek közti 
evangéliumhirdetés (a m unkanél
küliektől a drogosokig) természe
tesen együtt já r  a diakóniával, de 
nem lehet vele helyettesíteni. 
A misszióban természetesen szük
ség van a m odern technika soka
kat elérő eszközeire (nyom tatás, 
rádió, hangszalag, tévé, video) is.

A törvényjavaslat előkészítésére 
az erre kiküldött bizottságon kívül 
az egyházmegyék missziói lelké
szeit is meghívták. -  A törvényter
vezet eddigi általános vitája során 
számos felszólalás hangzott el, és 
ezek értékesítése várható a részle
tes vita és a szöveg végleges megfo
galmazása során.

Mivel a misszió külső és belső 
ágait a m últban is különös felelős
séget érzők egyesületeivel együtt
működve gyakorolta az egyház, 
rendezni kell az ezzel kapcsolatos 
kérdéseket is. A  m agukat evangéli
kusnak nevező egyesületektől el
várjuk, hogy egyházunk tanításá
hoz és rendjéhez igazodjanak.

Mivel a missziónak egyszerre 
m unkásai és m unkatere is a gyüle
kezetek, s mivel a misszió sajátos 
feladatai sajátos kegyelmi ajándé
kot, ráterm ettséget és képzettséget 
kívánnak, a törvénytervezet misz-

sziói m egbízottakat és bizottságo
kat kíván állítani az esperesek mel
lé és hasonlóképpen a felsőbb szin
teken (az egyházkerületekben és az 
országos egyházban, régi nevén 
egyházegyetemben) is. A misszió 
munkásai kiképzésének kereteit is 
biztosítani kell.

Lényegtelen rövidítéssel itt kö
zöljük a zsinati ülésen részvételé
ben akadályozott Sztojanovics 
András lelkész, egyházunk Misz- 
sziói Bizottsága elnökének írásban 
m egküldött hozzászólását.

... tekintettel egyházunk lelki ér
telemben vett elesettségére, szüksé- 

. gesnek találta a bizottság egy haté
kony missziói törvény megszületé
sét.

A misszió nagy feladatára tekin
tettel jó  kijelölni azokat a kerete
ket, amelyek biztosítják a hitéb
resztés hangsúlyos végzését. Egyhá
zunknak vállalnia kell, hogy függet
lenített szolgálókat állítson m unká
ba bizonyos szinteken, s azt is, hogy 
törvényben határozza meg azokat 
az anyagi eszközöket, amelyeket 
gyülekezetnek, egyházmegyének,

kerületnek, az Országos Egyház
nak erre a célra fordítania kell. Az 
anyagi háttér biztosítása még kidol
gozásra vár, mert a jelenlegi tör
vénytervezet ezt nem tárgyalja.

Ugyancsak kidolgozásra vár a je 
lenlegi törvénytervezetből még nem 
kellően kiemelt terület: az ifjúság 
körében végzett munka. Hála le
gyen az Úrnak, ezen a téren évtize
des jó  tapasztalat van mögöttünk. 
Ez -  túlzás n é lkü l-eg y ik  sikerterü- 
letünk, köszönet érte sok áldozatos 
szolgálónak. Hogy ez a munka még 
erőteljesebben folytatódjon, hasz
nos lenne a missziói törvényben a 
jelenleginél részletesebben kaput 
nyitni ennek a fon tos munkaterület
nek. Biztosítsa a törvény az ifjúsági 
munkának, mint speciális terület
nek mind a szolgálókban, mind 
anyagi feltételekben megmutatkozó 
igényeit!

Személyes meggyőződésem, hogy 
sokat tehet a törvényalkotó zsinat 
egyházunk lelki megújulásáért és 
elevenedéséért, noha ez egyedül Is
ten Szendéikének munkája.

Dr. Zsigmondy Árpád

HITÜNK GYÜMÖLCSEI
Törvény a szeretetszolgálatról

Jézusnak az utolsó ítéletről szó
ló példázata szerint a másokon se
gítő szeretetszolgálatot úgy tekinti, 
m int amit Ővele cselekedtünk (M t 
25,34—46). Jakab apostol pedig a 
cselekedetek nélküli hitet halott 
hitnek nevezi (Jk 2,14-26). Készü
lő törvénykönyvünk VI. törvénye 
a szeretetszolgálatnak a kereteit 
igyekszik biztosítani. Szándékosan 
nem aprólékos, túlrészletezett tö r
vényszöveget akar adni, hanem 
csak a kereteit, az irányvonalait, a 
„medrét” akarja kijelölni, amely 
lehetőséget biztosít a szeretet 
számtalan megnyilvánulásának.

Az alapelvek rögzítik, hogy ez 
nem csupán hum anitárius cseleke
det, hanem a Jézus Krisztusban 
való hitünk gyümölcse, amelyet az 
egyházközségekben, intézmé
nyeinkben, egyesületekben és nem
zetközi szervezetekben is végzünk. 
Nem merül ki anyagi áldozatválla
lásban, hanem egymás terhét hor-
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Mégegyszer a zsinat szerepéről
Az „Evangélikus Élet” c. folyóirat 

1994. január 27-i és február 13-i szá
maiban két cikk is érintette a zsinat 
szerepét.

Az egyik más egyházi felfogások 
tükrében, a másik pedig a katonai lel- 
készi szolgálattal összefüggésben.

Ezekről a kérdésekről szeretném ki
fejteni véleményemet, illetőleg a cikkel 
kapcsolatos észrevételeimet.

Mint ismeretes, a korábbi egyházi 
törvény a zsinatot a legfőbb törvény
hozó és intézkedő szervnek tekintette. 
Zsinatunk ezzel a felfogással szakított, 
amikor feladatát a törvényhozásban je
lölte meg. Következett ez a felfogás az 
állam és az egyház szétválásából, to
vábbá a világi állami berendezkedés 
demokratizálódásából. Összefüggött e 
felfogás azzal is, hogy az államtól való 
elválással megváltozott a zsinat „Tör
vényhozásának” lényege is, hiszen a 
zsinat most a világi értelemben nem 
törvényt alkot, hanem az egyház belső 
viszonyait szabályozhatja a törvények 
keretein belül: Nyilván ebből -  a törté
nelmi egyházak- számára is-új és-meg
változott helyzetből -  indultak ki a 
testvéregyházak vagy a többi egyházak 
zsinatai is.

Megváltozott tehát az egyház és az 
állam viszonya, megváltoztak a világi 
törvények, ezért szükségszerűen vál
toznia kellett a zsinat feladatának és 
működésének is.

Felmerült rögtön a kezdet kezdetén, 
hogy az elválással szuverénné vált-e 
egyházunk, vagy csak autonómiát él
vez az állam adta törvényi kereteken 
belül. Ez utóbbi álláspont érvényesült 
zsinatunkban, amely -  véleményem 
szerint -  egyben helyes jogi felfogásnak 
is minősíthető. Autonóm módon hatá
rozhatják meg tehát az egyházak, ille
tőleg zsinatok, hogy az egyes egyháza
kon belül milyen belső rend érvényesül. 
Ezért nem tekinthető szereptévesztés
nek vagy félreértésnek, ha egy másik 
protestáns egyház saját szervezeti és

egyéb hagyományait követve, a zsinat 
jogkörét és feladatait illetően más belá
tásra jut. (Ha ragaszkodunk a zsinat 
tevékenységével összefüggésben a „sze
rep” kifejezéshez, akkor -  úgy gondo
lom -  inkább más-más szerepfelfogás
ról beszélhetünk és nem feltétlenül sze
reptévesztésről vagy félreértésről).

Véleményem szerint nincs akadálya 
ugyanis annak, hogy a zsinat az egyház 
mindennapi életével kapcsolatos kérdé
sekben állást foglaljon vagy iránymu
tatással szolgáljon. Az más kérdés, 
hogy ezt zsinatunk felfogása ezidáig 
elvetette.

Felmerülnek azonban olyan gyakor
lati kérdések az állam és az egyház szét
válásával, amelyek merőben új helyze
tet teremtenek.

A korábbi zsinati törvényeket beik
tatták az állam törvényei közé, így 
azok a világi fogalmak szerint is tör
vénynek minősültek. A jelenlegi zsinati 
törvények azonban csak az egyház 
szempontjából törvények, míg a világi 
jog szerint szabályrendeletek, vágy bel
ső szabályzatok. Ebből -is következik, 
hogy a korábbihoz képest másként mű
ködő és ülésező zsinatra van szüksé
günk. Úgy látom tehát, hogy amint ezt 
új törvényeink lehetővé teszik, meg kell 
választani az új képviseleti és szervezeti 
szabályok szerint az egyház új zsinatát, 
amelynek évente legalább egy ízben 
üléseznie kell. Következik ez abból, 
hogy a világi törvények napjainkban és 
várhatóan a következő években is 
olyan mértékben változnak, hogy egy 
hozzá igazodó egyházi jognak ezt fel
tétlenül követnie kell törvényességi és 
praktikus okokból egyaránt. Egy ilyen, 
évente ülésező zsinat a belső szabályo
záshoz igény és szükség szerint hozzá 
nyúlhat, ezért a zsinati felfogás is mó
dosulhat.

Érdekes vita bontakozott ki a zsinat 
és az egyházvezetés feladatairól a kato
nai lelkészi szolgálattal összefüggés
ben.

A kérdés egy napirend előtti felszóla
lással vetődött fel, annak a megállapo
dástervezetnek az ismertetésével, ame
lyet egyházunk a Honvédelmi Minisz
tériummal készült megkötni. A megál
lapodástervezetben olyan kérdések sze
repeltek, melyek alapvetően zsinati fel
adatkörbe tartoznak (egyházszervezet, 
püspökök megválasztása vagy kineve
zése stb.) és olyan időpontban, amikor 
még erről a zsinat nem határozott.

A zsinat végül is osztotta azt a felfo
gást, miszerint az országos presbitérium 
és elnökség köteles az egyházi törvé
nyalkotást érintő minden olyan ügyben 
a zsinattal és bizottságaival együttmű
ködni, amelyben még nincs elfogadott 
zsinati törvény, viszont az egyházat 
érintő fontos kérdésben kell dönteni.

Ebben a vitában fel sem merült te
hát, hogy a zsinat el akarná vonni az 
egyházi végrehajtó szervek döntési jo
gosítványait, pusztán arról volt szó. 
hogy az elnökség, presbitérium stb. 
nem hozhat olyan döntést, amely meg- 
változtathatatlansága folytán fflegköt- 

- né a törvényhozás,1 tehát a-zsinat tevé
kenységét a jogalkotás szempontjából.

A túlnyomó többséggel elfogadott 
zsinati határozat felhívta továbbá a 
tárgyaló elnökséget a megállapodás 
„lehetőség szerinti” olyan módosításá
ra, amelyben a Magyar Evangélikus 
Egyház jogfenntartással él szervezeté
nek saját akarata szerinti kialakítását 
illetően.

A fentiek talán segítenek rávilágítani 
arra, hogy milyen kompetencia, kérdé
sek és gondok merülnek fel a zsinat 
tevékenységével kapcsolatban.

Meggyőződésem azonban, hogy e 
kérdések és döntések ismerete erősíthe
ti egyházunk egységét és alkalmas arra, 
hogy gazdagítsa egyházunk tagjai és az 
őket képviselők közti azon folyamatot, 
amely egyházunk rendjének megújulá
sát kezdeményezi.

Dr. Horváth József 
zsinati tag

d&feuk lelki, Szellemi és anyagi té
ren egyaránt. Nemcsak az egyház
ban folyó belterjes szeretetmunka 
ez, hanem felajánljuk szolgálatun
kat minden rászoruló embertár
sunknak. Bár szól a törvény a sze
retetszolgálat munkásainak, a női 
és férfi diakónusok képzéséről és 
szolgálatba állításáról is, a benne 
való részvételt a gyülekezet min
den tagjának hitéből eredő felada
tának tekinti.

U tolsó zsinati ülésszakunk ed
dig még csak az alapelveket és az 
egyházközségekben folyó szeretet
szolgálat kereteit foglalta törvény
be. A következő ülésszakon foly
tatjuk a törvény megszövegezését. 
Az egyes munkaágak működésé
nek részleteit nem a törvény, ha
nem a hozzá csatlakozó, s később 
megállapítandó szabályrendeletek 
és működési szabályzatok írják 
elő.

Az általános vitában megszólalt 
olyan nézet is, hogy a gyülekezetek 
egymást kölcsönösen segítő szere
tetszolgálatának, a Gusztáv Adolf 
Segélyszolgálatnak nem kellene-e 
önálló intézményként, mintegy 
egyesületként működnie, ahogyan 
az a múlt században volt. Kérdés 
azonban, hogy ez nem jelentené-e

a visszafejlődését ennek a fontos 
munkaágnak, amely a mögöttünk 
lévő nehéz évtizedekben is egyhá
zunk szeretetszolgálatának egyik 
legátfogóbb és legeredményeseb
ben szolgáló hajtása volt. Hiszen 
nemcsak anyagi segítséget ad a rá
szoruló gyülekezeteknek, hanem 
mivel szolgálatában minden gyüle
kezet részt vesz, ezzel kifejezi egy
házunk egységét és összeatartozá- 
sát is. A múlt században alakult 
Gusztáv Adolf Gyámintézet önál
ló szervezetének szabályrendeletét 
is az egyetemes gyűlés (mai szó- 
használatunkkal : az országos köz
gyűlés) állapította meg, illetve 
hagyta jóvá. Erre most is lehetősé
günk van. K ár lenne a gyülekeze
tek tetszésére bízni, hogy részt kí
vánnak-e venni ebben a szolgálat
ban vagy sem. Hiszen ennek a 
haszna nem csupán anyagi segít
ség, hanem az „adni és kapni” kö
zösséget építő erejének és áldásá
nak a kölcsönös megtapasztalása.

Ez a törvény akkor éri el célját, 
ha nem csupán paragrafusokat al
kot, hanem a hitből fakadó szere
tet minél gazdagabb kibontakozá
sának a medrévé válik.

Sárkány Tibor, 
a Diakóniai Bizottság vezetője

ÜJ ARCOK A ZSINATON

Benyomásaim a zsinat munkájáról

A törvénykező munka kellős 
közepén kerültem tanártársaim  bi
zalmából a zsinat tagjainak sorá
ba.

Egy évvel ezelőtt szakértőként 
vettem részt a közoktatási törvény 
előkészítésében, vitájában, a végle
ges szöveg kialakításában. így volt 
alkalmam betekinteni a zsinat bel
ső életébe, munkarendjébe. Most 
azonban más a feladatom. Felelő
sen kell gondolkodnom és dönte
nem -  a m unkám hoz szorosan

nem kapcsolódó kérdésekben is - , 
tehát a törvények előkészítése, 
végleges formába szerkesztése már 
személyes ügyem is.

A jelenlegi ülésszak lényeges tör
vényszakaszokkal foglalkozik. 
A beterjesztett javasiátokat több 
oldalról közelítik meg a zsinat tag
jai, minden szónak jelentősége 
van, néha forr a levegő. Az együtt
gondolkodás, a felparázsló vita, a 
megnyugtató megoldások keresése 
a felelősség tudata érződik az ülés
szakon. Változó, forrongó vilá
gunkban a jövő számára kell élő, 
ható és az egyház szerteágazó szol
gálatát meghatározó törvényt al
kotnia a zsinatnak.

Egyházunk máig érvényes tradí
cióit kell hozzáigazítanunk a ma 
kihívásaihoz és a jövő feladatai
hoz.

Bocsássák meg, hogy óhatatla
nul József Attila sorai jutnak 
eszembe:
„rendezni végre közös dolgainkat, 
ez a mi dolgunk, és nem is kevés!”

Jancsó Kálmánná

Politika, misszió, diakóniaZsinat februári ülésszaka után a címben írt fogal
m ak foglalkoztatnak.

A munka harmadik évében már látni az út végét, 
kirajzolódik az új törvénykönyv szerkezete és egyre 
inkább a tartalma is.

Különösen fon tos az első törvény, amely általában 
foglalkozik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal, 
mintegy alapvetést nyújtva a további törvényekhez. 
E  törvénytervezet általános vitája a korábbi ülésszako
kon lezajlott, ezúttal a részletes vita fo lyta tódott (né
hány paragrafust már korábban jóváhagyott a Zsinat). 
Érdekes helyzettel találkoztunk itt. A  januári üléssza
kon módosító indítványt terjesztettek elő. A  Zsinat 
akkor  -  vita nélkül -  úgy döntött, hogy a törvényt 
előkészítő 1. sz. bizottság a módosító indítványt építse 
be a februári előterjesztésbe a részletes vita számára.

Februárban szembesülnünk kellett azzal, hogy a 
„módosító indítvány" meghatározás nem volt pontos, 
valójában a javaslat új elemeket tartalmazott a törvény 
számára. Nevezetesen a lelkészek és a világi tisztségvi
selők, felügyelők, politikai szerepvállalását kívánta 
szabályozni.

A kérdés rendkívül időszerű, erősen foglalkoztatja a 
gyülekezeteket is. Nyilván ezért is foglalt januárban és 
jelen ülésszakon is úgy állást a Zsinat, hogy tárgyalni 
kívánja az előterjesztést és dönteni akar. Olyan véle
mény is elhangzott, hogy ezt a döntést, rendkívüli mó
don, azonnal életbe kellene léptetni.

A vitában azután kiderült, hogy nem véletlenül írja 
elő az ügyrend a törvénytervezetek általános vitáját, 
amelyek feladata a közös gondolkodás kialakítása, az 
elvi kérdések tisztázása. Ezek alapján az illetékes bi
zottság módosítja a szöveget, a különböző véleménye
ket szövegváltozatokban jeleníti meg, hogy a részletes 
vitában megszülethessenek a döntések.

M inthogy az új elemek általános vita nélkül kerültek

be mint módosító indítványok, a Zsinatnak  -  előzetes 
tisztázó vita hiányában -  nem sikerült döntési helyzetbe 
kerülnie, mert a vélemények nagyon megoszlottak. Pe
dig a törekvés a kérdésnek a jelenleginél hatékonyabb 
rendezésére, egyértelmű volt.

így azután a különböző javaslatok közül végül az 
kapott többséget, amely ad hoc bizottság kiküldését 
javasolta -  mintegy pótlandó az általános vitát - ,  konk
rétan e kérdés megvitatására és megfelelő előterjesztés 
előkészítésére a júniusi ülésszak részére.

Ismereteim szerint egy kivételével (Fidesz) vala
mennyi jelenlegi parlamenti párt színeiben, vagy támo
gatásával indul evangélikus lelkész, vagy világi tisztség- 
viselő (felügyelő, országos presbiter, ügyész) a válasz
tásokon. Ha nem is jelentős a számuk, a szabályozás 
mégis lényeges. Jelenleg az Országos Presbitérium 
döntése szerint a lelkész, ha parlamenti képviselő lesz, 
mandátumának időtartamára szabadságoltatnia kell 
magát. Legutóbb az Országos Presbitériumban az a 
szigorítás nem kapott többséget, hogy a képviselőség 
idejére a lelkésznek le kell mondania állásáról, rendel
kezési állományba kell kerülnie. A  lelkészi jelleget ter
mészetesen egyik esetben sem veszíti el.

Vannak, akik  a világi tisztségviselőkre hasonló sza
bályozást kívánnak érvényesíteni. M ások, ezt tükrözi 
a jelenlegi Országos Presbitériumi döntés is, csak a 
bejelentési kötelezettséget és a megfelelő magatartást 
kívánják meg.
A z elmúlt korszak egypártrendszere, talán a jelenlegi 
pártpolitikai küzdelmek néhány mozzanata is, érthető
vé teszik, hogy a Zsinaton benyújtott javaslat az egy
szerű párttagságot is tiltaná a lelkésznek, egyházi tiszt
ségviselőknek. A  társadalomban is érzékelhető az ide

genkedés a párttagságtól. Sokak szerint viszont a pol
gári demokráciában, az európai integrációban a polgári 
-  nem szélsőséges párthoz tartozás természetes jelen
ség, egyházi személyeket tekintve is. Talán érzékelhető, 
hogy nem könnyű feladat az érzelem -  indulat -  hangu
latmentes, egyházhoz méltó előremutató szabályozás.

Napjaink realitása a politika, akár a napi politika  
megjelenése a Zsinaton, annál inkább örülhetünk an
nak, hogy szolgálatunkat meghatározó ké t törvényter
vezet is helyt kapott az ülésszakon. Folytatódott a 
missziói törvény általános, és megkezdőtött a diakóniai 
törvény részletes vitája.

A z elmúlt negyven évben egyházunk sok mindent 
tehetett. Vasárnaponként elhangzottak az igehirdeté
sek, kiszolgáltatták a szentségeket, m űködtek a szere- 
tetintézmények, fejlődtek a nemzetközi kapcsolatok. 
Volt teológusképzés, sajtó stb. „Csak" éppen az egyház 
identitását jelentő leglényegesebb tevékenysége, az 
evangelizáció, a misszió volt nemcsak korlátozva, ha
nem gyakorlatilag tiltva. A Zsinaton, de szerte az egy
házban szolgáló ötvenes-hatvanas nemzedék az 1940-es 
évek ébredéséből indult el, a fiatalabbak az ő szolgála
tuk révén lettek Jézus tanítványai.

Ezért is érintett rosszul, amikor a januári ülésszakon 
több hozzászóló -  jó  érvekkel-m egkérdőjelezte a misz- 
sziói törvény szükségességét. A jó  érvek lényegében 
arra utaltak, hogy az egyház minden szolgálata misz- 
sziói kell legyen, a misszió nem egyszerűen egy munka
ág. Ez természetesen igaz, de ma, az elmúlt korszak 
után, a missziói törvény elvileg és gyakorlatilag is szük
séges. Elvileg, mert üzenet társadalomnak és egyház
nak arról, hogy helyreállt a normális értékrend, tisztá
ban vagyunk teendőinkkel és gyakorlatilag, mert a

kiesett idő áthidalására a regenerációt serkentő intéz
kedések szükségesek. Nem is szólva arról, hogy nem
csak négy évtized ateista propagandájának következ
ményeivel, hanem a nyugatról érkező szekularizmussal 
is meg kell küzdenünk. Ez ellen alig rendelkezünk ta
pasztalattal. És ekkor még nem szóltunk az erősödő 
hazai politikai kereszténységről, ami többnyire elég 
távol esik az evangéliumtól.

A jó  törvény keretet ad, segíti a missziót, kifejezi 
vágyunkat, várakozásunkat Isten Szent Lelke megújító 
munkája iránt. I tt is nagy lecke-fogalmakban, szöveg
ben is - ,  hogy nem ott kell folytatni, ahol abbahagytuk, 
hanem a mában kell hatékony törvényt alkotnunk.

Kevesebb vihart váltott k i a szeretetszolgálatról szóló 
törvény. Többek szerint azért, mert nem igazán súlyos, 
nehéz megfelelő szinten értékelni. Alkotói viszont vál
lalják, hogy tudatosan fogalmaztak meg részben keret
jellegű, részben szervezeti kérdéseket érintő törvényt. 
Hiszen bár a szeretetintézmények folyamatosan mű
ködtek, de ez nem hasonlítható a mai helyzethez, ami
kor újra alakulnak a karitatív tevékenységet felvállaló 
régi egyesületek, megindult a diakonissza-képzés, je 
lentkeznek teljesen új törekvések a szociális munká
ban... Olyan törvényjavaslatot terjesztettek élők, 
amely keretet ad, de semmiképpen nem korlátozza a 
szertetmunka fejlődését, szükségszerűen nyitva hagy 
néhány kérdést, amelyet csak kellő tapasztalatok után 
később lehet rendezni.

A jó  törvénnyel szabadulni kívánnak a diakóniai 
teológia árnyékától is. Hiszen hiba lenne, ha emiatt a 
ma és a holnap egyházi szociális tevékenysége háttérbe 
szorulna. A z ellenkezője szükséges. Egészséges gyöke
rek nélkül életképtelen, satnya a gyümölcs, az élő hit 
gyümölcsöket terem. Misszió és diakónia helyére kerül 
a megújuló ősi értékrendben.

Dr. Frenkl Róbert
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Zsinati Híradó 1994. m á rcius  27.

Gondolatok az egyházi bíráskodásról H árom  nem
Igehirdetés a Fasori templomban 1994. február 27-én, a 11 órai istentiszteleten

(rövidített szöveg).

Zsinatunk legutóbbi ülésszaka 
ismét foglalkozott az egyházi bí
ráskodással. Az erről szóló tör
vénytervezet feletti általános vita 
folytatódott. Tekintve, hogy ez a 
törvénytervezet nem áll az érdeklő
dés homlokterében, s mert az egy
ház bíráskodásáról amúgy sem so
kat tudni, ezért röviden ismertet
jük a megvitatás alatt álló törvény- 
tervezetet.

A tervezet felöleli a bíráskodás
sal szorosan összefüggő anyagi és 
eljárási szabályokat. Koncepcio
nálisan szakít a régi -  jelenleg is 
hatályos! -  szabályozással, amikor 
állami mintára a hatalmi ágak éles 
szétválasztására épülve, minde
nekelőtt deklarálja az egyház bíró
ságának függetlenségét, ami azt je
lenti, hogy az egyházi bíróság, il
letve annak tagjai konkrét ügyek
ben eljárva -  tehát a bíráskodás 
során -  kizárólag a törvényeknek 
vannak alávetve, konkrétan „kí
vülről” senki nem avatkozhat dön
téshozatali eljárásukba.

A tervezet ezen alapelvi rendel
kezés végigvitele érdekében ki
mondja, hogy az egyházmegye, il
letve az egyházkerület, továbbá az 
Országos Egyház presbitériumá
nak tagja, illetve ezen testületek 
tisztségviselői az egyházi bírósá
gok tagjai nem lehetnek.

Alkalmazni igyekszik a tervezet 
számos, a demokratikus államok 
bíráskodásában bevált több alap
elvet is. Ilyenek a bíróságok hierar

chikus egymásra épülése, a bírósá
gok egyházkormányzati szervek 
melletti szervezése, a háromfokú 
bírósági szint, a kétfokú eljárás és 
az ezt involváló egyfokú fellebbe
zés. Ezek annyit jelentenek, hogy a 
bíróságok az egyházkormányzati 
szervek területi beosztása szerint, 
azok mellett szerveződnek, hogy a 
„komolyabb”, „nagyobb” ügyek 
feljebb, magasabb fokú bíróságnál 
indulnak, mint a törvény által 
egyébként megszabandó átlagos 
ügyek. Ez azt eredményezi, hogy 
az Országos Bíróság konkrétan 
csak a legkiemelkedőbb ügyekben 
já r el, így tevékenysége nem apró- 
zódik fel szükségszerűen.

A kétfokú eljárás azt jelenti, 
hogy minden érdekeltnek alanyi 
joga az ügyében hozott bírói ítélet 
felülvizsgálatát kérni a fellebbviteli 
bíróságtól.

Széles körű érdeklődést vált ki a 
Zsinaton, hogy mi legyen a bírósá
gok hatásköre. A jelenlegi tervezet 
a bíróságok hatáskörébe utalja a 
fegyelmi vétségek, a választási pa
naszok feletti, és az egyházi ható
ságok jogerős rendelkezései elleni 
keresetek elbírálását.

Törekvés mutatkozik az iránt, 
hogy a bíróságok hatásköre terjed
jen ki olyan -  egyébként az egyház 
belső életével összefüggő -  va
gyonjogi keresetek elbírálására is, 
amelyeket az 1934-1937. évi Zsi
nat is egyházbírósági hatáskörbe 
utalt.

Itt kívánunk rámutatni, hogy az 
egész bíráskodás sarkalatos kérdé
se pont ezen legutóbbi ügyfajta 
kapcsán domborodik ki legerőseb
ben, nevezetesen, hogy az egyház 
kényszerítő erővel döntései keresz
tülviteléhez nem rendelkezik, az ál
lam és az Egyház éles szétválasztá
sa miatt ezt a közhatalomtól sem 
igényelheti. Márpedig a döntések 
kulcskérdése azok végrehajtható
sága, illetve azok ellenkezéssel 
szembeni keresztülvihetősége...

A tervezet igyekszik meghatá
rozni a fegyelmi vétségeket. Az 
egyházi elöljáró általa vélt ilyen 
vétség fennforgása esetén, az egy
házi bíróságtól kérheti a vétség 
megállapjtá_sá,t,,_ és az elkövetővel

szembeni joghátrány alkalmazá
sát. Ez a konstrukció azt is jelenti, 
hogy az egyházi felsőbbség úgy
mond „önkényesen” maga nem ál
lapíthatja meg senkivel szemben 
sem fegyelmi vétség elkövetését, és 
értelemszerűen emiatt büntetést 
sem szabhat ki.

Az, hogy az egyházi hatóságok 
jogerős rendelkezései keresettel tá
madhatók, azt jelenti, hogy bárm i
lyen döntés, amit az egyházi fel
sőbbség hoz, csak akkor hajtható 
végre az érdekelt részéről emelt ki
fogás esetében, ha a kérdésben a 
független egyházi bíróság jogerő
sen döntött.

A választási panaszok feletti bí
rósági döntések fontosságát -  úgy 
vélem -  éppen a jelenlegi időszak
ban külön magyarázni nem kell, 
azok önmagukért beszélnek.

A törvénytervezet felhasználja 
továbbá azokat a jól bevált, de
mokratikus igazságszolgáltatási 
alapelveket is, mint a közvetlenség 
elve, ami azt jelenti, hogy csak a 
bíróság által megvizsgált bizonyí
tékra alapítható ítélet; továbbá a 
társas bíráskodás elvét, a szóbeli
ség elvét is.

Ugyancsak lényegesnek ítéli a 
tervezet, hogy senki (semmilyen 
ügy) illetékes bírósága elől el nem 
vonható.

A törvénytervezet igyekszik fel
használni azokat a norm ákat, 
amelyeket a demokratikus jogálla
mok alkotmányos igazságszolgál
tatásuk során évszázadok alatt ki
építettek, s melyek hivatva vannak 
bármilyen önkény, vagy egyéb tör
vénytelenség alkalmazásának ga
rantáltan útját állni.

Reméljük, hogy a törvényterve
zetet -  annak részletes vitája után 
-  Zsinatunk m iham arabb törvény
ként fogadja el, hogy a jövőbeni 
ügyekben ezen törvény mielőbb al
kalmazásra kerülhessen. Vala
mennyien kéijük Isten áldását e 
körben is olyan törvény megalko
tására, amely Egyházunk életét 
kedvező irányban tudja befolyá
solni.

D r. GaUi István, 
zsinati b izo ttság  elnöke

M áté 12,14-21

1951-ben egy neves Bach-kutató 
egy stuttgarti könyvtárban megta
lálta Bach elveszettnek hitt M árk- 
passiójának töredékes partitúráját 
és ham arosan elő is ad ta  együttesé
vel. Életre kelt az addig könyvek és 
iratok között meglapuló remek
mű.

A zsidóság kincsként őrizte a 
Törvényt és a próféták írásait, kö
zöttük a legtitokzatosabb prófé
ciákat az Ú r Szolgájáról és a Sza- 
badítóról, akit az Ú r Leikével 
megajándékoz és elküld hozzájuk. 
Amikor azonban ez a prófécia sze
mük láttára „életre kelt”, nem hit
tek neki, nem értették meg, sőt: 
halálra szánták, istenkáromlás 
vádjával.

Azóta is gyakran ismétlődik ez 
az emberi drám a: Istent ismerő, 
szavára figyelő emberek nem értik 
a nekik szóló üzenetet, nem isme
rik fel „meglátogatásuk idejét” . 
Amikor holt betű m arad az írás, 
nem kel életre, nem hatja á t életü
ket. A mi időnkben is egy-egy gyü
lekezet vagy éppen az egyházunk 
jövőjét formáló zsinat m unkájá
ban is ez a nagy kérdés: felismer
jük-e a közöttünk lévő Jézust, akit 
Isten megajándékozott te lk év e l ? .-

A prófétai szó negatívumokat fo
galmaz róla, azért, hogy ennek po
zitívumát jobban értsük.

1. Nem kiáltoz, nem szít vi
szályt, hangját utcákon nem halla
ni. -  A megelőző történet gyógyí
tása után a farizeusok kimennek, 
hangot adnak haragjuknak és gyil
kos elhatározásuk híre ham ar eljut 
Jézushoz is.

M a is a hírek, zajok és viszályok 
korát éljük. Reklámok, inform á
ciók zajkulisszák vesznek körül. 
A szarajevói piactéren robbanó 
akna pusztítása után azonnal meg
szólalnak a különféle „informá
ciók” : a harcoló felek egymást vá
dolják az akna kilövésével! A leg
jobb  védekezés -  a tám adás... 
A reklámok behatolnak a tudat
alattinkba, így befolyásolják a 
gyanútlan hallgatót. A különféle 
médiumok, íro tt vagy képi eszkö
zeikkel m anipulálják az embert, 
így m anipulálták a zsidó vezetők 
a tömeget is nagypénteken a „fe
szítsd meg!” kiáltásra.

Jézus azonban sem akkor, sem 
m a nem kiáltoz és nem szít vi
szályt, senki sem hallja hangját az 
u tcán ! Csendben gyógyít és halkan 
szól, viszályokat szüntet. A kereszt 
felé indul csendben, imádsággal.

Lecsendesíti a kiáltozókat, bé
kességét kínál a túlfeszített idegze
tűeknek, a nagy zajok és lárm ák 
közepette halkan szólít meg, min
denféle betegséget gyógyít. A ne
gatív fogalmazás nem passzivitást 
rejt, éppen ellenkezőleg: így m u
tatja  meg aktivitását, szüntelenül 
m unkálkodik. Hisszük, hogy zsi
natunkon is ...

2. Nem tör el megrepedt nádszá
lat, nem olt k i  füstölgő mécsest. — 
A „megrepedt nád” képnél m ost 
nem elsősorban a testi-lelki eleset
tekre, az élet kárvallottjaira gon
dolok, bár Jézus ezekkel is foglal
kozott és. sokakat újra éppé tett. 
Elp.ttem m ost a j;ő p lá i százados

alakja jelenik meg, aki a kivégző 
osztag parancsnoka és szinte kor
látlan hatalom birtokosa és képvi
selője. Ő a kereszt tövében ébredt 
rá töredezettségére, vélt hatalmá
nak semmi-voltára. Arra, hogy Jé
zus imádsága a kereszten őérte is 
szólt. Ezért tudott, ő egyedül, val
lást tenni Jézusról: „Bizony, Isten 
Fia volt ez!” -  Ahhoz, hogy Jézus 
rajtunk segíthessen, előbb fel kell 
ismernünk töredezett voltunkat és 
azt, hogy mennyi füst, olykor mér
gező füst veszi körül életünk mé
csesét. Jézus a használhatatlanból 
tud újra használhatót teremteni. 
Építésre alkalmas nádat, világítás
ra alkalmas mécsest. Családunk
ban, egyházunkban, hazánkban, 
világunkban nagy szükség lenne 
ilyen használható életekre!

3. Nem a Törvény betűjét hirdeti, 
hanem igaz ítéletet. -  Hányszor 
kötötték és kötik gúzsba az embe
reket, népeket hamis törvényértel
mezésekkel. Hányszor éltük át, 
hogy még a jónak  látszó törvények 
is holt betűvé, kegyetlen ítélkezéssé 
válnak emberek kezében. Az em
ber szeret ítélkezni, kegyetlen tö r
vényeket alkotni, hogy hatalm át 
érvényesítse. Ezek nyomán igaz
ságtalan ítéletek, gonosz indulatok 
születnek. Jézus igaz ítéletet hirdet 
a népeknek. A földbeeső búzaszem 
elhalása nyomán születhet az új 
élet. Ez az az ítélet, amely nem 
összetör és megsemmisít, hanem új 
reménységgel tölti el a népeket...

Ezt a rendhagyó ítéletet képvi
selhetjük és hirdethetjük szüntele
nül, szavakkal és életünkkel, csen
desen és gyógyítva, feszültségeket 
oldva, viszályokat szüntetve. Hogy 
életre keljen -  Ézsaiás kora és Jé
zus kora u tán  m ost harm adszor is 
az ősi prófécia: „Az Ú r Szolgája 
bűnhődött, hogy nekünk békessé
günk legyen, az ő sebei árán  gyó
gyultunk meg. Az Ú r akarata  cél
hoz ju t vele.”

Szirm ai Z o ltán

Az egyház szervezeti reformja

A|  zsinat 3. számú bizottságát J gyakran röviden csak Struk
túra bizottságnak szokták nevezni. 
Ez a bizottság kapott megbízást a 
zsinattól arra, hogy az egyház cél
szerű szervezetének kidolgozásá
val foglalkozzon. Azóta folyik e 
kérdés körül műhelymunka a bi
zottságban, s ennek eredményeiről 
a zsinat általános vitákon tájéko
zódik, és irányítja véleményével a 
bizottsági munkát.

Először a hatodik ülésszakon 
hangzott el Zászkaliczky Péter 
alapvetése az „Egyházkormányza
ti szintek és a területi rendezés” 
címmel. Ezeket a gondolatokat a 
Zsinati Híradó is közzétette. 
Ugyanezen az ülésszakon a 3. bi
zottság előterjesztésében még egy 
gondolati alapvetés hangzott el 
„Az egyházi struktúra kérdései” 
címmel, mely a Lelkipásztor ha
sábjain vált pubiikussá.

A bizottság a fenti előterjeszté
sek általános vitájában több olyan 
megerősítést kapott, amely az egy
házközségekkel és a lelkészi szol
gálattal foglalkozó törvények meg
alkotása során irányt mutatott. 
Aki rendszeresen figyelemmel kísé
ri az elfogadott törvényszakaszo
kat, azt tapasztalhatta, hogy azok
ban az egyházközség önállósága 
jelentősen megnövekedett a mai 
törvényekhez képest. Azt, hogy az 
egyházközség szervezeti szempont
ból kulcshelyzetbe kerüljön a 
strukturális kérdések között lehe
tett megalapozni.

Az 1993 februárjában tarto tt 
nyolcadik ülésszakon újra napi
rendre került az egyházi struktúra 
kérdése. Ezen a legfontosabb elvi 
szempontok kerültek elő. Az elő
terjesztés nyomán élénk, megter
mékenyítő, időnként éles vita ala
kult ki főként a decentralizáció 
kérdései és a korszerű pénzelosztá
si módszerek szükségessége körül. 
A zsinat döntést hozott arról is, 
hogy a bizottság a négyszintű, 
vagyis a maival számban megegye
ző szervezeti modellt dolgozzon ki.

Ilyen előzmények után került a 
mostani ülésszakon a zsinat elé az 
a kérdéskör, mely a működés és a 
feladatok oldaláról közelítette meg 
a kérdéskört. Olyan modellrend
szert dolgozott ki, melyben az egy

házmegyei, kerületi és az országos 
szint hatáskörét és működését ösz- 
szefüggéseiben tárgyalta, több tes
tületi változattal. Ennek alapján az 
egyes szinteken az alábbi változa
tok közül lehetett választani.

Egyházmegyék
1. változat az egyházmegyére: 

csak a lelki életre kialakított megye
Az egyházmegye szinte kizáró

lag a lelki (spirituális) élet szem
pontjából lényeges egyházigazga
tási egység. Elsősorban a lelkészek 
communiójának (fraternitás) ad 
teret. Szervezeti keretet biztosít 
egyes szolgálatok szakosítására, 
így hatékonyabb és szonvonala- 
sabb betöltésére. Ezen túl azonban 
lehetőséget nyújt a nemlelkészek 
közösségi élete számára is (korosz
tályi, presbiteri és egyéb szolgála
tokhoz kapcsolódó közösségek te
rületi rendezvényei, konferenciái).

A változat szerint az egyház
igazgatási és munkajogi területek 
közül a vizitáció került súlyponti
i g  az egyházmegyékhez (termé
szetesen a püspöki vizitációs jog
körrel összhangban).

Strukturális kiépítést igénylő 
munkaágak e változatban misszió, 
diakónia, ifjúsági és hitoktatási 
ügyek és a gazdasági ügyek (a szű
kített jogkör miatt egyetlen gazda
sági kérdéseket előkészítő szakte
rület).

2. változat az egyházmegyére: 
lelki és egyházkormányzati szem
pontból is jelentős egyházmegye

Az egyházmegye az adott terüle
ten élő evangélikusok lelki (spiritu
ális) életének (1. az 1. változat vala
mennyi kitétele), valamint a közös
ségi élet és a szervezeti rendszer 
lényeges igazgatási egysége.

Az egyházigazgatási feladatok 
erősítése csak az önkormányzat és 
a hatáskörök kibővítése mellett le
hetséges. Ez a jelenleg országos 
vagy kerületi szinten megvalósuló 
döntések egy részének egyházme
gyei szintre történő átcsoportosítá
sával történhet. Ehhez az egyház
kerületi és az országos egyházigaz
gatási szint szervezési és adminiszt
ratív szolgáltatásait veheti igénybe 
(pénzkezelési szolgáltatások, tájé
koztatók kiküldése az összes gya
korlatban tipikus jogi és admi

nisztratív kérdésben, eszközök és 
szakemberek rendelkezésre bocsá
tása. ..). Szükségszerűen a mainál 
nagyobb önállóság és aktivitás ala
kulna ki a belső szervezés, a gaz
dálkodás és a közösségi élet terén. 
Rossz szervezés esetén a működés 
zavarainak is nagyobb esélyt ad a 
nagyobb önállóság. Ez utóbbi el
kerülésére a rendszer változtatást 
igényel a magasabb egyházigazga
tási szintek működési mechaniz
musában is.

Szükségesnek látszik, hogy az 
egyházmegye is önálló jogi személy 
legyen.

Strukturális kiépítést igénylő 
munkaágak, misszió, diakónia, if
júsági ügyek, szabályrendelet
alkotás és gazdasági ügyek va
gyonkezelő, döntés-előkészítő és 
ellenőrző kollégiumokkal.

A fenti változatok mindegyiké
nél felvetődik, hogy egy vagy két 
testület vezesse az egyházmegyét. 
Az egyes variánsoknál m ár a terü
leti egységeket meghatározó para
méterekre is javaslat hangzott el a 
bizottság részéről.

Egyházkerületek 
A kerületek működésére három 

hatásköri változatot dolgozott ki a 
bizottság.
1. változat: kevéssé jelentős, de a 
speciális feladatok megoldására lét
rehozott kerület

A javaslat szerint ez csak az 
olyan m unkaágak hatékony mű
ködtetése érdekében fenntartott 
egyházigazgatási szint lenne, me
lyet regionálisan lehet jól végezni. 
Élsősorban az öntevékeny egyház- 
megyei életet támogatja, de

-  egyes regionális lelki esemé
nyek szervezése
-  a tanítás tisztasága és a lelké
szek pásztorolása,
-  a lelkészvizsgák,
-  a regionális szinten m űködtet
hető intézmények (konferencia- 
központok, diakóniai intézmé
nyek, könyvkiadás...)
-  a bíráskodás

területén jelentős önálló feladatok
kal és önkormányzattal 

2. változat: jelentős, az egyház
megyékre „szabott” kerület 

A z  egyházmegyék spirituális éle
tét fontos igazgatási feladatokkal

támogató egyházkormányzati 
szint. Feladatai részben az 1. válto
zat minden eleme, valamint

-  a megyékben megjelenő gaz
daság ijog i, műszaki problémák 
intézése, szervezése és megoldá
sa, az ehhez kapcsolódó forrá
sok kezelése, és a jogkörök gya
korlása,
-  a regionális szabályrendeletek 
megalkotása.
3. változat: a jelentős jogkörök

kel rendelkező kerület, amely az or
szágos funkciókból a célszerűen át- 
vehetőket is ellátná.

A z  egyházvezetési feladatok fő 
területe (történelmi példák vannak 
az önálló egyházkerületre, melyek 
csak az indokolt esetekben fogtak 
össze „országos” ügyekben). Ó n
álló adminisztrációt folytatna „ki
felé” (ökumenikus kapcsolatok, 
külföld, állam ...) és az egyházme
gyék, valamint az egyházközségek 
irányában. Feladatai a 2. változat
nál felsorolt fukciókon kívül

-  a külső kapcsolatok ápolása 
(ökumenikus kapcsolatok, kül
föld, állam ...)
-  kiadványok kezelése és sajtó
munka,
-  önálló m unkaágak szervezése 
(missziói, ifjúsági, diakóniai és 
egyéb m unkaágak szervezése, 
esetleg függetlenített m unka
erők foglalkoztatásával, a jelen
leg országosként szervezett fel
adatkörök intézése).
fi közoktatási intézmények irá
nyítása.
A kerületszámokat is behatáro

ló jelentősége van a testületek szá
m ára megfogalmazott variánsok
nak, vagyis hogy egy vagy két tes
tület irányítsa az egyházkerületet.

Az országos (egyetemes) egyház 
Az országos szinten kidolgozott 

hatáskörök is fokozatok szerint 
kerültek a variánsokba. Az orszá
gos egyház hatáskörébe tartoznak 
az országos, csak közösen intézhe
tő, vagy célszerűen közösen inté
zendő ügyek. Ennek alapján orszá
gos szintű a törvényalkotás és a 
legmagasabb fokú bíráskodás, me
lyek a hatalm i ágak szétválasztása 
jegyében szervezhetők. A kerüle
tek közösen intézhető ügyei, az or
szágos politikai megnyilvánulá
sok, az országosan szervezhető 
m unkaágak strukturális kiépítése 
(országos bizottságok) tématerüle

tenként jelentős eltérésekkel is el
képzelhetők. Az egyik legfonto
sabb kérdés az Országos Egyházi 
Iroda szerepe, vezetése, a benne 
dolgozók létszáma és hatásköre.

1. változat az országos egyház 
működésére: a szolgáltató (szolgá
ló) egyházkormányzati szervezet

A z  országos szint ez esetben 
csak

-  egyes szolgáltatások, m ind a 
pénzügyek és a csak országosan 
szervezhető m unkaágak (az or
szágosan szervezhető szakterü
letekben országos bizottságok
kal javaslattevő jog- és feladat
körrel) színtere (országos iroda, 
mely szervez, előkészít, szolgál
ta t „hatósági” jogkör nélkül).
-  a gazdasági elosztását főbb 
kereteit kijelölő korm ányzati 
szint az állami és a külföldi 
pénzeszközök vonatkozásában.
-  a kerületek közös elhatározá
sa szerinti országos ügyek képvi
selete.
Több gazdasági és adm inisztrá

ciós ügyintézés folyhatna ezen a 
szervezeti szinten, amelyekről a 
megyei és kerületi szintek rendsze
res k im utatásokat kapnának. Ez 
az adatszolgáltatás jobb  szervezé
sét, szigorúbb számonkérését és az 
adatok hatékonyabb felhasználá
sát teszi lehetővé.

2. változat az országos egyház 
működésére: egyes jelentős igazga
tási és koordinálási feladatokkal, a 
megyék és a kerületek fe lé  nyújtott 
szolgáltatásokkal

Jelentős feladatkörökkel a dön
téshozatal területén. Azon kérdé
sekben, melyeket az országos szin
ten a leghatékonyabb irányítani 
(ez tételes mérlegelés u tán  dönthe
tő  el az egyes „m unkaágakra”, és 
valószínűleg a jelenleginél keve
sebb területet érint) központi szak- 
apparátus m unkáltatása, valamint 
a gazdasági és szervezeti kérdések 
idetartozó részének az országos 
szintre történő koncentrálásával. 
Feladatai

-  az országos szinten szervezhe
tő m unkaágak csúcsszintje (or
szágos bizottságok, országos 
iroda, mely szervez, előkészít, és 
szolgáltat, egyes kérdésekben 
„hatósági” jogkörrel (vagyis 
dönt, számon kér és előír az or
szágos testület(ek) döntései sze
rint).
-  a gazdasági javak felhasználá

sának, a kerületi és megyei költ
ségvetési keretek koordinátora 
az állami és a külföldi pénzesz
közök vonatkozásában
-  a politikai reprezentáció fon
tos színtere

3. változat az országos egyház mű
ködésére: központosított határo
zathozatal és ügyitézés.

Jelentős feladatkörökkel a poli
tikai reprezentáció és a döntésho
zatal területén Központi szakap
parátus m unkáltatása a gazdasági 
és szervezeti kérdések jelentős ré
szének az országos szintre történő 
koncentrálásával. Feladatai

-  minden jelentős m unkaág 
csúcsszintje (országos bizottsá
g o k , országos iroda, mely szer
vez, előkészít, szolgáltat „ható
sági” jogkörrel, vagyis dönt, 
számon kér és előír),
-  a gazdasági javak részletes 
elosztását végző szint az állami 
és a külföldi pénzeszközök, vo
natkozások
-  a politikai reprezentáció el
sődleges színtere,
-  a törvényalkotás és a legmaga
sabb fokú bíráskodás tere 
Ezen a szinten a testületek szá

m án kívül az országos tisztségvise
lők számáról és feladatairól és a 
zsinat jövőbeli működéséről is 
dönteni kell.

Az előterjesztést követően a zsi
nat változások mérlegelését és az 
előterjesztés javaslatait vitatták 
meg. V oltak, akik az előterjesztés 
szakszerűségét dicsérték, m ások 
egyes állításainak helyénvalóságát 
vitatták. A decentralizálás szüksé
gességét és az ehhez kapcsolódó 
gazdasági és egyéb döntéshozatal 
kiterjesztését eltérően ítélték meg a 
hozzászólók.

A zsinat m iután a vitában kifej
tette véleményét, a bizottsági m un
ka orientálására nem kötelező, de 
irányt m utató szavazással javasla
to t tett a részletes kidolgozásra ér
demes szervezeti és hatásköri vari
ánsra. Ennek eredménye alapján 
elm ondható, hogy a megyei szint 
hatásköri megerősítése és az orszá
gos szint decentralizálása várható 
az elkövetkező zsinati határoza
tokban. A következő üléseken m ár 
szövegszerű törvénytervezet fog
lalkozik az egyes egyházkormány
zati szervezetekkel és m űködésük
kel.

Koczor Z oltán
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Közeleg a választás napja
Egyre többet hallunk a május 

elején esedékes parlamenti válasz
tásokról. Nekünk, evangélikusok
nak, mint magyar választópolgá
roknak is megnyílnak a szavazóhe
lyiségek, mi is véleményt nyilvánít
hatunk a képviseleti demokrácia 
szabályai szerint. Az egyéni jelöl
tekre és a pártlistákra négyévente 
szavazhatunk mi, választópolgá
rok, és a következő választásig a 
legtöbb szavazatot elnyert jelöltek 
képviselnek bennünket a parla
mentben.

Felmerülhet bármelyikünkben a 
gondolat, elmenjek-e választani, 
mit számit az én egyetlen szavaza
tom a sok millió között. H a mégis 
voksolnék, kire vagy kikre tekint
hetnék bizalommal? Esetleg az is 
befolyásol, hogy akire legutóbb 
szavaztam, m ásként viselkedett, 
m int ahogy ígérte, vagy ahogy re
méltem -  és csalódtam  benne. 
Nem arra gondolok, hogy túlzott 
várakozásaim lettek volna, hiszen 
az 1990-es választás idején is tisz
tán láttam , hogy azoknak lesz iga
zuk, akik a kibontakozás járatlan  
útjának ezer veszélyére és m egpró
báltatására szám ítottak.

Az állampolgári jogok gyakor
lásának kérdésében idézzük emlé
kezetünkbe Pál apostol vallatásá
nak esetét. A róm ai százados m ár 
az oszlophoz kötöztette és a verő- 
legény korbácsa ütésre lendül, 
am ikor az apostol állam polgársá
gát, „róm ai em ber” m ivoltát és ez
zel jogállását hozza a katonák tu 
dom ására. A hatás döbbenetes. 
A vallatás félbeszakad, az apostol 
bilincseit feloldják. (ApCsel 22,25)

Az apostol nem elégedett meg 
azzal, hogy vannak róm ai em bert 
megillető jogai, hanem am ikor 
szükségessé vált, élt is jogaival és 
pajzsként emelte maga elé.

Mi sem elégedhetünk meg azzal, 
hogy van választójogunk, éljünk is 
vele, am ikor a szavazás napja el
jön.

A rra a kérdésre, hogy kikre sza
vazzunk, újabb érvek, gondolatok 
törnek elő, m ert a válasz nem egy
szerű. A jelölteket legtöbbször 
nem ismerjük személyesen. Képvi
selőjelöltről újságban olvasha
tunk, vagy televízióban láthatjuk 
őt. Nem  m indig olyannak ismerjük 
meg, amilyen, hanem  amilyennek 
a riporter látja vagy láttatn i akar
ja. A riporter felnagyíthatja téve
déseit, de mellőzheti sikereinek, 
eredményeinek említését. M egtör
tént eset, hogy a TV akkori vezető

je  fontos miniszterelnöki interjút 
nem engedett m űsorra tűzni, 
agyonhallgatta, és ez is csak az in- 
teíjú t adó halála u tán  derült ki, 
am ikor a mondanivaló m ár csak a 
kegyelet részévé válhatott.

Ezek a zsurnalisztikái módsze
rek a tömegbefolyásolás és nem a 
tárgyilagos tájékoztatás tárgykö
rébe tartoznak. Kis túlzással azt is 
m ondhatnám , hogy a közvéle
m énykutatók azt mérik, hogy 
mennyire volt hatásos az emberek 
véleményének átformálása.

Kevesen vannak, akik olyan fe
lelősséggel vesznek tollat a kezük
be, m int a közelm últban elhunyt 
Ruffy Péter tette, valamint köréhez 
közelálló pályatársai teszik, ezért 
nem lehet kritikátlanul elfogadni a 
„független” kom m entátorok meg
állapításait, értékeléseit.

Mi, m agyar evangélikusok 
ugyan kisebbség vagyunk az o r
szág teljes lakosságához képest, 
azonban vannak közös nemzeti, 
társadalm i érdekeink az ország 
egészével. Az semmiképp sem len
ne kedvező, ha -  m int egyes kariz
m atikus vallási közösségek teszik -  
egységesen egy parlam enti csopor-

A külmisszió fogalmával az elmúlt 
40 év alatt keveset találkoztunk, hiva
talosan ez a munkaág a mi egyházunk
ban sem létezett. A kommunista ideo
lógia a misszionáriusokat úgy könyvel
te el, mint a gyarmatosítók eszközeit, 
és ezzel a harmadik világ ellenségeinek 
tekintette őket. Pedig Isten igéjének 
hirdetése sohasem a gyarmatosítók, 
hanem a bennszülöttek javát szolgálta. 
Sokszor éppen a gyarmatosítók ellené
re vitték az ige mellett a tanítás és gyó
gyítás szolgálatát. Ez a mai napig is így 
van. Ezért a misszionáriusok életét, 
munkásságát nagy tisztelettel kell néz
nünk, hiszen ők olyan emberekkel fog
lalkoznak áldozatkészen, akikhez se 
vérségi, se kulturális, se anyanyelvi 
kapcsolatuk nem fűződik. Egyedül Jé
zus Krisztus küldő parancsának enge
delmeskedve hirdetik az evangéliumot, 
térítenek, keresztelnek, gyülekezetbe 
gyűjtve tanitják az érdeklődőket, gyó
gyítanak, szeretetben példát mutatva 
megismertetik velük a Világ Világossá
gát, a Jó Pásztort, az Élet Kenyerét, az 
Élő Vizet, szóval Jézus Krisztust, aki 
nélkül életünk üres, értelmetlen és hiá
bavaló.

Ismered te, Testvér, ezt a Jézust?
A külmisszió története az Újszövet

ségben kezdődik. Jézus mennybemene
tele előtt adta azt a parancsot tanitvá-

to t követnénk, illetve tám ogat
nánk. Mi szabadságot kaptunk 
U runktól, de felelősségérzetet és a 
felelősségvállalás kötelezettségét. 
Érdemes Pál apostol szavaira fi
gyelnünk: „A felső  hatalmasság... 
Isten szolgája" (Róm  13,3-4), de 
hogy kik lesznek Isten szolgái, 
azon is múlik, hogy kiket tartunk 
arra érdemeseknek.

Nem  felejthetjük el, hogy evan
gélikus iskoláink újraindításában 
kik tám ogattak minket a képvise
lőházban és azon kívül. Az sem 
merülhet feledésbe, hogy a szét
szórtságban élő, velünk egy nyel
vet beszélő társaink sorsát kik vise
lik szivükön.

H a eljön a választás napja, hit
valló, evangélikus elődeinkhez 
m éltóan, legyen felkészült részvé
telünk.

Horváth Miklós, 
a pestszentlőrinci gyülekezet 

felügyelője

ERŐS VÁR A M I ISTENÜNK cím
mel evangélikus félórát közvetít a Kos
suth Rádió április 1-jén, nagypénteken 
du. 13.30-tól.

nyainak, melyet „missziói parancs”- 
nak nevezünk. „Menjetek el szerte az 
egész világba, hirdessétek az evangéliu
mot minden teremtménynek.” (Mk 
16,15.) Ez a küldő parancs az evangé
lium teijesztésére vonatkozik. Akkor, 
ha missziói munkánk a megkeresztelt 
emberek között folyik itthon a gyüle
kezetekben, belmisszióról beszélünk. 
Az istentiszteletek, a bibliaórák, hit
tanórák, konfirmáció, csendesnapok és 
konferenciák a belmissziói munka 
evangélizáló eszközei. Használod-e te, 
Testvér, ezeket az alkalmakat?

Azok az emberek, akik a jézusi mon
datnak azt a részét is komolyan veszik, 
hogy „szerte az egész világba”, külmisz- 
sziói munkát végeznek. Azok közé men
nek, akik nincsenek megkeresztelve, 
oda, ahol nem „hivatalos” vagy közis
mert a keresztyén ség, ahol pogányok, 
mohamedánok, hinduk, buddhisták él
nek, vagy a zsidóság közé, akik még 
mindig váiják a messiás eljövetelét.

Ennek az évszázadok óta folyó misz- 
sziói munkának igehirdetési szolgálata 
komoly, élő hitű egyházakat, tanítása 
a bennszülöttekből kinőtt értelmiséget, 
papokat, orvosokat, a gyógyító mun
kája pedig jól felszerelt kórházakat, 
egészségnevelést eredményezett a har
madik világ területén.

Bencze Imre né

A külmisszió alapja
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NAGYCSÜTÖRTÖK IGÉJE
TOTÁLIS VÁLTOZÁS
Lk 22,14-30)

Felemelő érzés Nagycsütörtök 
estéjén az úrvacsorái asztalhoz já 
rulni. Hallani a szereztetés igéit, a 
tanítványokhoz hasonlóan része
sülni Krisztus testéből és véréből.
Jó dolog átélni a bűnbocsánat és 
az egymással való közösség örö
mét. Igénket olvasva, mégis felme
rül a kérdés, Jézus jelképes cseleke
detei nem veszítették-e el értelmü
ket és hatásukat azáltal, hogy 
olyan jó l ismeijük?

Nem véletlen, hogy Jézus a pás
ka vacsorát költötte el a tanítvá
nyaival együtt. Tudjuk, hogy az 
ünnep az Egyiptomból való szaba
dulásra emlékezés jegyében telt. 
K ötö tt szabályok szerint fogyasz
to tták el a zsidók a vacsorát. Jézus 
is ezt az étkezési rendet követte. 
Időnként azonban eltért tőle, hogy 
rám utathasson az ünnep új tartal
m ára, az igazi Szabadítóra, saját
magára. Drám ai m ódon fejezte ki 
a kenyér és bor jelével áldozatos 
halálát. Egyes m agyarázók szerint 
a galileaiak m ár csütörtökön elfo
gyasztották az ünnepi állatot.
A legtöbb helyen csak m ásnap ál
dozták fel a páska bárányt. Jézus 
pénteki halála is utal szimboliku
san küldetésére: O az engesztelő 
áldozat a vétkekért egyszer, s min
denkorra.

Halála céljára is rám utat Krisz
tus. A bor osztásánál így fogal
maz: „E pohár az új szövetség az 
én véremben.” Jézus kijelentése 
m agában foglalja az egész üdvtör
ténetet. Azt, ahogyan Isten nem 
m ondott le választottjairól, újra és 
újra megkereste őket, teste és vére 
feláldozásával totális változást ho
zott Isten és ember kapcsolatában.
Ez a szövetség nemcsak új, de vég

ső és megmásíthatatlan. A Terem
tő Atya nem használt küldötteket 
akarata kinyilvánítására, hanem ő  
maga lépett be az eseményekbe. Az 
Újszövetségben Isten magát áldoz
ta  fel az elveszett emberért.

Sokap úgy gondolják, hogy Jé
zus valamiféle külső harmadik 
volt, akin az Atya végrehajtotta az 
ítéletet. Ez egyáltalán nem így van. 
Krisztusban maga az Isten áldozta 
fel magát. Olaszországban van egy 
oltárkép. Krisztust ábrázolja a ke
reszten. Felületes szemlélőnek fel 
sem tűnik, hogy Jézus alakja mö
gött egy másik, árnyékos figura 
rejtőzik. Isten. A szögek, melyek 
Krisztus kezén áthatoltak, belemé
lyedtek az övébe is, s a dárda az Ő 
testébe is döf. Az Újszövetség úgy 
köttetett, hogy az isteni haragon 
győzött az isteni önfeláldozó szere
tet.

Az utolsó vacsorán a tanítvá
nyokra nem csupán a nézők szerepe 
hárult. Részesei lettek Uruk jelké
pes cselekedeteinek. Enniük kellett 
a kenyérből, inniuk a borból. Osz
tozniuk kellett Jézus halálában. 
Meg kellett tapasztalniuk az áldo
zat áldásait. Az úrvacsora vétele ma 
is ezt fejezi ki jelképesen. Krisztust, 
a megfeszített Messiást elfogadjuk, 
s szívünkben, hit által, Belőle táp
lálkozunk. Nem elég tehát Jézus ál
dozatát kívülről szemlélni, annak 
áldásából részesülnünk kell.

Kijózanító Lukács evangéliuma 
alapján a folytatás. A vacsora vé
tele után röviddel az egyik árulója 
lesz Jézusnak, a többiek meg vitáz
ni kezdenek a rangokon. Reális 
látásra késztet az ige. Az úrvacsora 
vétele nem őriz meg a bűnbeesés
től. Jézus szavára azonban oda kell

figyelnünk. A szolgálatról beszél. 
Lukács szerint a vacsora alatt Jé
zus nem evett, csak osztotta az ele
delt. A tanítványok mintha vendé
gek lettek volna, s Ő a szolga. Ven
dégek vagyunk. Jézus asztalához 
hiv. Testével és vérével szolgál, 
hogy az új szövetségben napról 
napra járhassunk, s nyomdokán 
szolgálatot tanulhassunk.

Brebovszkyné Pintér Márta

IMÁDKOZZUNK!
Hálát adunk neked, Istenünk, szent 

Fiad vacsorájáért: az új szövetségért, 
amellyel népeddé tettél minket, és a test
véri közösségért, amelyben erősíted hi
tünket. Add, hogy ma is növekedjünk 
kegyelmedben, és épüljünk szeretetben, 
az Ur Jézus Krisztus által. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. március 31.
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NAGYCSÜTÖRTÖKÖN az oltár
terítő színe: fehér. A délelőtti istentisz
telet oltár előtti igéje: Jel 19,9-10; az 
igehirdetés alapigéje: Lk 22,14-30.

ÚJ KEZDET
„.. .a mi közösségünk pedig közösség 
az Atyával és az 0  Fiával, a Jézus 
Krisztussal. Ezt azért írjuk meg 
nektek, hogy örömünk teljes legyen." 1 Jn 1,3-4.

Január 30-án délelőtt -  a Budai Szeretetotthonban tartott 
istentisztelet után -  együttmaradtak azok a Magyarországi 
Evangélikus Szeretetszolgálatban dolgozók, akik 63 testver 
egyhangú nyilatkozata szerint megalakították az EVANGÉ
LIKUS DIAKÓNIAI TESTVÉRKÖZÖSSÉGET.

A Testvérközösség célja: Egyházunk szeretetintézményei- 
ben szolgáló diakóniai munkások testvéri kapcsolatának 
ápolása, az intézményes és gyülekezeti szeretetszolgálat krisz
tusi lelkülettel való végzése, szakmai színvonala emelése, és 
evangéliumi szellemben történő folyamatos megújitása.

Első lépéseink: a hit kérdéseivel, a szolgálat terheivel küsz- 
- ködők évente két-három alkalommal találkoznak -  mint 
már elmúlt évben is - ,  így hordozva egymás terhét.

A diakóniai munka az egyház „másodlagos” feladata. 
A hitből táplálkozó szeretetünk „irgalmas tettei” azonban

vonzóvá tehetik Egyházunk egész szolgálatát, és u ta l készít
hetnek missziói elkötelezettségünk -  küldetésünk szám ára is.

Bácskai Magdolna 
otthonvezető

Evangélikusok Kossuth temetésén Emlékek evangélikus családokban a száz éve elhunyt
Kossuth LajosrólK ossuth Lajos családjában gondos evangélikus ne

velésben részesült. Szülői házában és iskoláiban szer
zett hitvalló ereje élete végéig elkísérte. Szüleit, testvé
reit, feleségét, gyermekeit szívből szerette. Példás csa
ládi életet élt. M agyarország függetlenségéért folyta
to tt -  több évtizedes -  küzdelmének diadalm as sikerei 
nem ragadtatták  el és a keserves, tartós csalódások 
nem rabolták el reménységét.

K ossuth 1848-49-ben a m agyar szabadságharc 
megszervezője volt. Debrecenben az országgyűlés 
M agyarország korm ányzójává választotta. A világosi 
fegyverletétel után  45 évig emigrációban élt és diplo
máciai úton M agyarország függetlenségéért küzdött. 
Olaszországban 1894. március 20-án, kilencvenkét 
éves korában T orinóban hunyt el. A szom orú hírre 
M agyarország gyászba borult.

K ossuth koporsóját a torinói valdens, protestáns 
tem plom ban ravatalozták fel. M agyarországról szá
mos küldöttség u tazott a gyászistentiszteletre. H árom  
búcsúbeszéd hangzott el. Peyrot, a valdens templom 
lelkésze olasz nyelven, Veres Péter orosházi evangéli
kus lelkész, országgyűlési képviselő magyarul, Appia 
francia lelkipásztor francia nyelven búcsúztatta. Ve
res Péter hangoztatta, hogy az elhunyt emlékét világ
szerte sokféle nyelvűek hálával és tisztelettel gyászol
ják. Im ájában Isten áldását kérte azokra a nemzetekre 
-  kivált Itáliára - ,  melyek a bujdosót vendégszeretet
tel fogadták. A gyászistentiszteleten csaknem hatszá- 
zan vettek részt. A templom előtt, az utcákon mintegy 
százezer olasz várakozott. A koporsót gyászmenet 
kísérte a torinói pályaudvarra.

Kossuth holttestét hazaszállították. A Nyugati pá
lyaudvaron Budapest főváros gyászszertartással fo
gadta. A peronon az evangélikus egyház nevében Ba- 
chát Dániel budapesti főesperes, H orváth Sándor, 
Schranz János budapesti lelkészek és Pongó Lajos 
vezetésével a debreceni egyházközség küldöttsége vett 
részt a fogadáson. K ossuth sárga tölgyfakoporsóját a 
Nemzeti M úzeum előcsarnokában ravatalozták fel. 
Április elsején, vasárnap temették. A temetés előtti 
héten, az egész ország evangélikus tem plom aiban is 
gyászistentiszteleteket ta rto ttak  és az utolsó ú t ideje 
alatt, tíztől tizennégy óráig zúgtak a harangok.

A temetésre az evangélikus egyházközségek küldöt
tei koszorút vittek. O tt voltak a gyászszertartáson és 
a gyászmenetben. A temetésen, a főrendiház küldött
ségében Zelenka Pál miskolci evangélikus püspök vett 
részt. K ossuthot Sárkány Sámuel budapesti evangéli
kus püspök búcsúztatta. Kíséretében vo ltak : Bachát 
Dániel budapesti főesperes, Török József Pest megyei 
főesperes, Laukó Károly kecskeméti lelkész, a bánya

kerületi gyámintézet elnöke, Horváth Sándor, Scholz 
Gusztáv, Schranz János budapesti lelkészek, Dob- 
rovszky Gyula, Dubovszky Nándor, Jezsovits Pál, Raf- 
fa y  Sándor, Sántha Károly, Szilárd János Pest megyei 
lelkészek.

Sárkány Sámuel gyászbeszédében -  többek között 
-  ez hangzott el: „Egy m agasztos cél lebegett lelki 
szemei előtt, M agyarországot önálló és szabad, m ű
velt és erős alkotm ányos országgá fejleszteni, mely 
büszkén foglaljon helyet a polgárosult nemzetek so
raiban. Vallásos lelke m egtagadta önm agát s felvette 
a szenvedések nehéz keresztjét azért a nemzetért, me
lyet utolsó lehelletéig oly forrón szeretett.” Jókai M ór 
a képviselőház nevében búcsúzott. Többek között így 
szólt: „Koporsódnál találkozik az egész nem zet; régi 
ellenfelek kezet nyújtanak előtte egymásnak.”

A gyászszertartás a la tt a Nemzeti M úzeum  közelé
ben ötvenezer gyászoló várakozott. A  menet tizenegy 
órakor indult el a M úzeum körú ton  a Deák Ferenc tér 
felé. A Deák téri evangélikus tem plom  előtt az egyház 
férfikara zsoltárokat énekelt. Az A ndrássy úton, O k
togonon, Teréz és Erzsébet körúton, Rákóczi úton, 
Baross téren, a Keleti pályaudvar előtt a Fiumei úton 
á t az óriási gyászmenet a Kerepesi tem etőbe a Nemze
ti Panteonba ért. A Szent István bazilika és az összes 
tem plom ok harangjai zúgtak a temetés ideje alatt.

A menet fekete posztóval bevont házak között, 
hatalm as tribünök gyászoló közönsége előtt lassan 
haladt előre. G yakran hangzott a Himnusz, a Szózat, 
K ossuth-nóták, közben 48-as lobogók emelkedtek a 
magasba. A házak ablakaiban, az erkélyeken gyászo
lók szorongtak. Az épületek kiugró párkányain, a 
tetőkön emberek álltak. K ossuth Lajost százezrek 
gyászolták.

A Nemzeti Sírkertben, a  sírnál H orváth  Sándor 
budapesti evangélikus lelkész m ondott búcsúztatót. 
O tt álltak a sír előtt K ossuth fiai: Ferenc és Lajos 
Tivadar, valam int húga, Ruttkayné Kossuth Lujza.

A temetés u tán  néhány nappal Budapesten, a Deák 
téri evangélikus tem plom ban gyászistentiszteletet ta r
to ttak . Az istentiszteleten o tt volt a képviselőháznak, 
a főváros képviselőtestületének minden jelentős tagja, 
a gyászoló család és nagyszámú gyászoló közönség. 
A következő vasárnapon a  ceglédi evangélikus tem p
lom ban ta rto tt gyászistentiszteleten vettek részt K os
suth fiai és kíséretük.

Budapesten, a Deák Ferenc téri Evangélikus Orszá
gos M úzeum értékes Kossuth-emlékeket őriz.

Biszkup Sándor 
ny. középiskolai tanár

Száz év egy család életében három generáció története. 
Az első a reformkorral kezdődik, melynek vezére akkor 
K o s s u t h  L a j o s .  Népszerűsége olyan nagy, hogy 
gyermeküket szüleik sokan nevére kereszteltetik; így kap
ta e sorok írójának 1847-ben született nagy atyja a Lajos 
nevet. A győri öregtemplomban S t r á n e r  S á n d o r  
káplán részesítette a keresztségben. Ugyanott, előtte há
rom évvel, anyai nagyanyját H a u b n e r  M á t é  keresz
telte, a hamarosan superintendens, majd kufsteini rab, 
mert 1848-ban az egyházkerület lelkészeihez és tanítóihoz 
intézett pásztorlevelében a nemzet szent ügyét hívei figyel
mébe ajánlotta, s azért 6 évi várfogságra ítélték. A szabad
ságharcunk bukása után Haubner hívei továbbra is hűek 
maradtak az emigrációban élő Kossuth „apánkhoz".

Cegléd 1876-ban elhunyt országgyűlési képviselője he
lyébe őt választják, s annak elfogadására százas küldött
ség keresi fe l a turini remetét. Törhetetlen elve miatt nem 
fogadhatja el. Hazatérne, „ha Ferenc József császár és 
király fején nem lenne többé az osztrák császári korona, 
hanem Szent István koronája." Habozás nélkül megtenné, 
letenné kezébe a hűség esküjét és meg is tartaná becsületes 
lojalitással mindhalálig. Családunkban hagyományként 
tovább él a Kossuth iránti hűség.

Édesapám 1876-ban ismét Lajos nevet kapja elsőnek az 
Imre mellett. Tizennyolc évvel később a soproni tanítókép
ző növendéke. Húsvéti vakációról készül vissza Győrből. 
Az országot megrendítő szomorú hír rázza meg: Kossuth 
Lajos március 20-án elhunyt. Április 1-én temetése Pesten. 
Ezekben a napokban, a vakációról visszatérő diákokat 
Sopronban, a Szedreskertben -  későbbi Deák-téren - ,  
katonazenekar szórakoztató műsora várja. A fiúk ekkor 
követ ragadnak, s felháborodásukat a nemzeti gyász miatt 
így fejezik ki. Áldott emlékű igazgatójuk, K a p i  G y u 
la mentegeti tanítványait a panaszttevőknek. Ilyet az ö 
deákjai nem tehettek! Pedig tudva tudja, s lelke mélyén 
büszke is lehetett tanítványai elégtételének.

Huszonegy évvel később, az első világháború válságos 
kezdetén, a Kárpátokban sikerül megállítani az orosz be
törést. Ezekben a napokban, 1915 elején kapom Kossuth 
keresztnevét, nagyapámra emlékezve örököltem. Csak ké
sőbb tudtam meg, hogy ő is kitől kapta. Már kis gyermek
ként családunk nagy Petőfi-kötetében gyakran láttam lap
ja i közé egykor elrejtett 2 forintos piroshasúr Kossuth- 
bankót. Sok boldog hetet töltöttem Györ-Újvárosban 
nagyapámék barokk oromfalú otthonában, az egykori 
öreg utcában, mely 1893-tól Kossuth Lajos nevét viselte.

Kossuth Baracconában, Torino melletti házában gyö
nyörű kertet gondozott. Herbáriuma gondosan préselt, 
megfakult színű virágai, alattuk saját kezével irt latin 
betűk, Cegléden a múzeumban drága hagyatékok. Ott 
kaptam kiselejtezett tárlószekrényeket induló falumúzeu
mom számára. Egyik, négy üvegablakú és fémkapcsok 
tartották össze egykoron. Kossuth díszruháját őrizte, me

lyet Magyarország kormányzója viselt. A front elvonulása 
után üresen tátongott. A vastag üvegfalak nem tudták 
megvédeni, csak a por ellen...

Négy éve hunyt el Pencen kedves barátom. Gr is  z a 
L a j o s ,  keresztnevét szintén Kossuth emlékére kapta. 
Dédatyja bazini evangélikus lelkipásztor, a pozsonyi lí
ceum professzora, Fábry István veje, Zsigmondy profesz- 
szor sógora. Nagyapja a szabadságharc kapitánya, emig
ráns Angliában, Amerikában. Ott keresi fe l kőrútján Kos
suthot. Kezemben volt többször a számára angol nyelven 
írt Certificat, mely fordításban így szól: Bizonyítom, hogy 
ennek átadója Grisza Ágost úr a magyarországi háborúban 
kapitány, ezt megelőzőleg katonaiskolai tanár, gyakorló 
ügyvéd és most száműzött, magasabb iskolát végzett jóne
velésű s igen megbízható gentleman. Ezért lekötelezve 
érezném magam, ha öt támogatnák bármi célja elérése 
érdekében, mint ahogy én a legkevésbé sem kételkedem öt 
a lehető legszívesebben ajánlani. Kossuth Lajos St. Louis 
1852. március 16. így tudott segíteni az Újvilágban is 
varázslatos nevével hazája száműzöttein, aki maga is az 
volt.

A penci múzeum őriz egy kézzel irt, 1863. november 
24-én Buda-Pesten irt proklamációt, melyet Kossuth Lajos 
kormányzó rendeletéből az Országos Függetlenségi Bi
zottmány a Nemzethez intézett. Tudatja a nemzettel, hogy 
megalakult, „czélul tűzvén ki magának az 1949-ki függet
lenségi nyilatkozat valósítását." A kiáltvány záró szavai: 
„Legyen nemzet jó  reménnyel, készüljön minden becsületes 
hazafi a cselekvéshez; jelszavunk 1849. Győzelem.”

A kiáltvány sorsát ismerjük, Turinból Kossuth megbí
zottja, N e d e c z k y  J ó z s e f ,  volt huszárkapitány hozta 
Magyarországba. A fővárosban, több vidéki városban ki
ragasztották a házak falára. Volt honvédtisztek, lelkes 
tanulók kézzel is lemásolva terjesztették a kossuthi prokla
mációt. Ilyen egyik példány a miénk! Következményei 
ismertek. Fő szervezőjét, A l m á s s y  P á l t ,  pontosan 
egy évre a kibocsátás napjának, 1864. november 24-én a 
pest-budai haditörvényszék bizonyíték hiányában felmenti, 
de végül 1865. február 6-án 20 évi börtönre, N e d e c z 
k y  I s t v á n t  és B e n i c z k y  L a j o s t  először halálbün
tetésre ítéli, majd 20 évi börtönre változtatja. A kiegyezés 
után valamennyien amnesztiában részesültek.

Végül egy emlékem: megdöbbentő relikviát vehettem 
kézbe az 1950-es év elején, mely a kifosztott fó ti Károlyi
kastélyból származott, de csodálatos módon mégis meg
maradt. Kis nemzeti szalaggal átkötött hófehér hajfürt 
volt, megsárgult papirszeleten, néhány hitelesítő szó kísé
retében gróf Károlyi Gábortól. 1910-ben megjelent Kos
suth emlékalbum igazolja a relikvia eredetét. Károlyi Gá
bor gróf jelen volt a kormányzó halálánál Turinban: „Az 
orvos gyengéden lesimítá afennakadt szempillákat, Károly 
gróffeligazította leesett állát. Végei volt!"

Jakus Lajos
ti
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MAPRÓL NAP RA •\ A VASARNAP IGEJE
Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, 

úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki 
hisz, annak örök élete legyen őbenne. Jn 3,14-15.

VASÁRNAP Lábaim előtt mécses a te igéd, ösvé
nyem világossága. Zsolt 119,105. (Jn 5,24; 
J n l2 ,12-19; Fii 2,5-11; Zsolt 55).
Olyan a hívő ember, mint a szüntelen úton lévő 
vándor. Az utóbbit turisztikai segédeszközök, az 
előbbit az Ő igéje vezeti. A lámpás néhány méteres 
látótávolságot biztosít. Isten igéje egy napra elég. De 
addig bizonyosan kitart.

Olykor halálos ellenségeket is egységbe kovácsol a 
közös ellenség. Az Ú r Jézust is ilyen alkalmi alakulat 
ju tta tta  keresztre. Ennél kisebb jelentőségű ügyek
ben is tartózkodjunk az erőszaktól. Nem erővel, |  
hanem az én Lelkemmel.

VIRÁGVASÁRNAP A VÉG KEZDETE
J n  1 0 , 1 7 - 1 8

HÉTFŐ Új eget és új földet várunk az ő igéje szerint, 
melyben igazság lakik. 2Pt 3,13. (Ézs 11,4; Mk 
14,3-9; Jn 18,1-11).
Vannak tévtanítók, akik szerint nem a Föld, csak 
földi rendszerek pusztulnak majd el. Naiv módon 
építik ezért időtállóvá házaikat. A Szentírás ezzel 
szemben az első ég és az első föld elmúlásáról tanít. 
Hogy, ott milyen lesz, nem tudjuk, de bizonnyal 
igazság és Isten fog lakozni az emberekkel.

CSÜTÖRTÖK Lkaidat ismertesd meg velem. Zsolt 
25,4. [Jn 15,12; Jn 13,1-15 (34-35); lK o r 11,23-26 
(27-32); Jn 18,28-40].
Istenről nemcsak homályos elképzeléseink alapján 
alkothatunk képet, hanem az ő  általa felkínált lehe
tőségek alapján is. Ez nem puszta szemlélődésre hív, 
hanem az Ú r útjain való barangolásra.

KEDD Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, 
mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koroná
ját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Jak 
1,12. (Zsolt 25,1-2; Jób 38,1-11.42,1-2; Jn 
18,12-27).
A kísértést nem elkerülni kell, hanem legyőzni. Az 
Ú r velünk való törődésének egyik legbiztosabb jele 
a kisértés ideje. Az Úr iránti szeretetünk jele, ha 
mindvégig kitartunk.

PÉNTEK Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszü
lött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen. Jn 3,16.
Akkor majd megtudja mindenki, hogy én vagyok az 
Úr, a te szabadítod, és megváltód. Ézs 49,26. (Jn 
16,22; Jn 19,16b-30; 2Kor 5,14b-21).
Az akkori tömegkommunikációnak megfelelően há
rom nyelven tudatták, ki is függ a kereszten. Ma 
minden nyelven hirdetik, Jézus az Úr. Az utolsó 
napon pedig maga Isten lebbenti le a fátylat, hogy 
bemutassa Jézust annak, aki. 0  szabadító és meg
váltó.

SZERDA Ne fogj össze a bűnössel, nehogy az erő
szak mellett tanúskodj. 2Móz 23,1. (Ef 5,6-7; Mk 
15,1-15; Jn 18,28-40).

SZOMBAT A Felséges a te hajlékod. Zsolt 91,9. (Jn 
14,1; Zsid 9,11-12.24; Jn 19,31-42).
Hajléktalanok százait ki tudja milyen kibogozhatat
lan eseménylánc ju tta tta  irigylésre egyáltalán nem 
méltó helyzetükbe. Az Atya házának hátatfordítva 
valamennyien hajléktalanokká válunk. Induljunk 
haza, mert az Ú r házában lakni felséges dolog.

Verasztó János

V á ro m ...
Zsolt 130,5-6

A katona, ha őrségben van, nem 
hagyhatja el a helyét. Lehet éjsza
ka, lehet fagy, csípős, csontig hato
ló szél, nem mozdulhat onnan. 
Csak egyet tehet, vár, hogy eljöjjön 
a szolgálat vége. Álmatlan éjjel fe
küdni a betegágyban, számolni a 
lassan vánszorgó perceket, tűrni a 
test fájdalmait, az ablakon beszű
rődő fénycsíkokat nézni, keserves 
dolog. Hogy sürgetné ilyenkor az 
ember a közeledő reggelt! Idős 
édesanyák buzgón védelmezik a 
nagyon elfoglalt gyerekeket, akik
nek tengernyi a dolguk, s a család- 
fenntartás ezer gondja nehezül vál- 
lukra. Mégis, ha eljön a hétvége, 
titkos reménnyel várnak, egyre 
várnak. Kamaszgyermekét hány 
szülő lesi idegesen az ablaknál, 
mert már itt kellene lennie, de még 
nem bukkant föl, üres az utca! Ki

csi gyerekek karácsony előtti türel
metlensége oly ismerős, mert mi is 
így vártuk az ünnepet. Hetekkel 
korábban számoltuk az ujjainkon, 
mennyit kell még aludni, mikor 
jön már végre el.

Millió helyzetben éltük meg már 
mindannyian a várakozás gyötrel
mét. Nehéz, néha rettentő teher, 
ha nem lehet semmit se tenni, csak 
várni kell. Embert próbáló feladat. 
Mégis, a keserves várakozásban is 
van valami jó. Az is jó, hogy lehet 
várni valakit, valamit. A nehézben 
jó  a reménység, hogy amikor elér
kezik az, amit vártunk, a feszültség 
oldódik, beteljesül a reménység.

Különösen is igaz ez Isten gyer
mekeinek életében. Mi várakozó 
embereknek tekintjük magunkat, s 
ez óriási ajándék! Várjuk Jézust a 
hétköznapjainkba, várjuk, várhat

juk  minden nap. Küzdünk a ben
nünk levő bűnnel, sötétséggel, har
colunk kísértéseinkkel. Szeretnénk 
megélni az istengyermekség örö
mét, a tiszta, engedelmes életet. 
Mennyire hiábavaló lenne minden 
szándékunk, ha nem várhatnánk 
minden pillanatban Jézust, hogy 
bennünk, velünk legyen! Hogy O 
végezze a nagy m unkát, felkészít
sen az Ő országába való bemene
telre! M ert erre is, az új égre, s az 
új földre is várunk.

Várunk, s nem hiába. Nem ál
m ot kergetünk, nem hiábavaló a 
reménységünk, mert Jézus jön. Jön 
a világba, az emberekhez. Nem 
könnyű az útja. Szegélyezi lelkese
dő, s ham ar elforduló tömeg, fo- 
gadkozó, s elfutó tanítványok, 
szenvedés és kereszthalál. De Jé
zus jön, m ert tudja, hogy várunk 
arra, aki minket meg tud ajándé
kozni a teljes, el nem múló élet 
örömével.

Sztojanovics András

„KERESZTFA TITKA TÜNDÖKÖL”
L k  2 3 , 3 3 - 4 9

Segíts viselnünk terhűnket, / Békességgel ke
resztünket! / Add, hogy az utolsó órán / Élő 
hittel benned bízván, / Lelkünk szent kezedbe 
adjuk, / S dicsőséged megláthassuk!

Másfél ezer éve hangzik sokféle nyelven az 
egyház ősi éneke:

„Királyi zászló jár elől.
Keresztfa titka tündököl,
Melyen az élet halni szállt,
S  megtörte holta a halált." 

Nagypénteken nagyon időszerű, hogy a mi 
ajkunkon is felcsendüljön az előttünk járt nem
zedékek hitvalló éneke a keresztfa titkáról:

„Az Úr, halljátok nemzetek,
Kereszten trónol köztelek."

Igen, az a titok, hogy akit a Golgota hegyén 
gonosztevők között megfeszítettek, nem egy kö
zönséges földi halandó, hanem az Isten Fia.
A próféták által hirdetett Messiás. Az övéi közé 
jött, de az övéi nem fogadták be őt. Nem ismer
ték fel benne a Szabaditót. Viszonylag kevesen 
voltak, akik Isten Fiaként tekintettek rá és kö
vették ót.

A kivégző osztag parancsnoka, a pogány ró
mai százados, és akik vele voltak, Jézus szenve
dését és halálának körülményeit látva így szól
tak: „Bizony, Isten Fia volt ez!” (Mt 27,54). 
Boldogok azok, akik ma ugyanezt megteszik.

Jézus a keresztfán ellenségeinek megbocsá
tott.

„Szemet szemért, fogat fogért...” Mózes tör
vényében ezt olvashatjuk. Az emberek között ez 
a gyakorlat. Szeretjük azokat, akik szeretnek, 
de nem szeretjük azokat, akik gyűlölnek min
ket. A Hegyi Beszédben Jézus mást tanított: 
„Szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok 
azokért, akik üldöznek titeket.” (Mt 5,44).

Jézus így is cselekedett. A kereszt kínjait, a 
csúfolódók gyalázásait csendesen tűrte. Nem 
lobbant haragra. Isteni hatalmával nem sújtott 
kínzóira. Nem pusztította el őket, hanem imád
kozott érettük. Megbocsátott nekik.

Miért tette? Mert határtalan szeretettel sze
retett mindenkit, még ellenségeit is. A szeretet 
vitte ót a Golgotára, tartotta a kereszten. Pá
ratlan ez a szeretet, amely mint a nap, sugárzik 
felénk.

Jézus irántunk való szeretete arra kötelez, 
hogy megbocsátó szeretettel forduljunk azok- 

__ _______________________________

hoz is, akik megbántottak, nekünk sérelmet, 
vagy kárt okoztak. A magunk ereje kevés ehhez. 
De Jézus ebben is tud segíteni.

Jézus a keresztfán a bűnbánónak üdvösséget 
szerzett.

Mivel az ember bűne miatt „kiűzetett az 
Éden kertjéből”, nincs a maga helyén, az Isten 
közelében, azért boldogtalan. Boldogtalansá
gának okát a legtöbb esetben nem tudja. Ha 
felismerte, azonosulni tud a bűnbánó latorral, 
aki bizalommal, hittel fordult Jézushoz, kérve, 
hogy emlékezzék meg róla az ő országában.

Isten vándorló népe, az egyház, évszázadok 
óta énekli:

„0, jöjj, kulcs Dávid törzséből.
A mennynek kapáját nyisd föl!
Az üdvösségre tárj utat,
Ne legyen részünk kárhozat!"

Aki hittel kéri, meg is kapja, amit kér. Bocsá
natot nyer. Megnyílik számára a menny kapuja, 
már most részesül az üdvösség örömében.

Jézus a keresztfán Atyjára bízta magát.
A legtöbb ember ösztönösen fél a haláltól. 

Szeretné elkerülni. Menekül előle, de hiába.
Jézus önként vállalta a halált. Helyettünk, 

miattunk, érettünk. Számára a szenvedés, a ha
lál éppen olvan gyötrelmes volt, mint bármely 
embernek. Éppen úgy kínlódott, szomjazott a 
kereszten, mint bárki más, akit megfeszítettek. 
De némán tűrte a szenvedést, és megbékélten 
halt meg, Istennek ajánlva lelkét.

A halál előbb utóbb mindenkit elér. Nem 
mindegy, hogyan halunk meg. Félelmek között, 
vagy megbékélten. Boldog az, aki Jézushoz ha
sonlóan a halálban is a Mennyei Atyára bízza 
magát, tudva, hogy nagypéntek után húsvét kö
vetkezik, a halál után a feltámadás.

Táborszky László

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. április 1.
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S. u. 31-33. de. 9. (úrv.) Kertész Géza. VIII. Rákóczi 
út 57/b. de. 9. szlovák: Cselovszky Ferenc. V ili. 
Vajda Péter u. 33. de. fél 10. Kinczler Irén. IX. Thaly 
Kálmán u. 28. de. 11. der. Rédey Pál. Kőbánya, X. 
Kápolna u. 14. de. fél 11. Kinczler Irén; du. 6. Kincz
ler Irén. X. Kerepesi út 69. de. 8. Kelenföld, XI. 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Missura T ibor; de. 11. 
(úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. (passió) Missura 
Tibor. XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Ferenczy Er
zsébet. Budahegyvidék, XII. Tartsay V. u. 11. de. 11. 
(úrv.) Takács József; du. fel 7. Kőszeghy Tamás. 
XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György.
XIII. Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György.
XIV. Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) XIV. Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. Pestújhely, XV. Templom tér de. 10. Bízik 
László. Rákospalota, Nagytemplom, XV. Régifóti út 
73. de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály, XVI. 
Hősök tere de. 10. dr. K am er Ágoston. Cinkota, 
XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. Szalay Tamás. M á
tyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 9. Szalay Tamás. 
Rákoshegy, XVII. Tessedik S. tér du. 6  (úrv.) Kosa 
László. Rákoscsaba, XVII. Péceli út 146. de. 9. (úrv.) 
Kustra Csaba. Rákoskeresztúr, XVII. Peti út 111. 
de. fel 11. (úrv.) Kosa László; du. 6. (passió) Kustra 
Csaba. Rákosliget, XVII. Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) 
Kustra Csaba. Pestszentlörinc, XVIII. Kossuth tér 3. 
de. 10. Havasi Kálmán. Pestszentimre, XVIII. Rá
kóczi út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. H a
vasi Kálm án. Kispest, XIX. Templom tér 1. de. 10. 
Széli Bulcsú. XIX. Kispest, Hungária út 37. de. 8. 
Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX. Ady E. u. 89. de. 
10. Győri János Sámuel. Csepel, XXI. Deák tér de. 
fél 11. Mezősi György. Budafok, XXII. Já ték  u. 16. 
de. 11. Rőzse István.

Üdvözítőnk, dicsértessél, /  Ki értünk halált 
szenvedtél, /  És mint áldozati bárány, / Meg
váltottál véred árán. /  ő rizz meg bűntől, szé
gyentől, / Hogy éljünk tisztán és szentül; /

J

NAGYPÉNTEKEN az oltárterítő színe: 
fekete. A délelőtti istentisztelet alapigéje: 
Zsid 10-11-18; az igehirdetés alapigéje: Lk 
23,33-49.

Angol nyelvterületen virágva
sárnapot a passió vasárnapjának is 
nevezik. Nem véletlenül, hiszen a 
jeruzsálemi bevonulással kezdetét 
veszi Jézus szenvedése sorozata. 
Nincs visszaút. Mindaz, amit ön
ként vállalt, bekövetkezik az eljö
vendő hét folyamán. Az alázatos, 
szamárháton bevonuló királyra rá
vetődik a halál árnyéka. A kereszt 
volt küldetése, földi léte célja. 
Ahogyan H. Hunt híres festménye 
szemléletesen ábrázolja is. A képen 
a názáreti ácsműhely látszik. Jézus 
felemelt karokkal áll a baknál, 
melyre előzőleg lefektette a fűrészt. 
Az ablakon beszökő esti fény meg
világítja a nyújtózkodó alakot, ár
nyékot yet a falra. Egy keresztét. 
Jézus valóban azért jö tt, hogy mint 
, jó  pásztor”, életét adja a juhaiért, 
áldozata árán a bűn átkában ver
gődő embert Istennel megbékéltes
se. Virágvasámap a vég kezdete. 
Beindulnak az események, hogy 
aztán Nagypénteken, a Golgota 
hegyén minden ígéret beteljesed
jen. Akkor, ott, 2000 évvel ezelőtt 
értetlenül álltak sokan Jézus ke
resztje alatt. Számunkra azonban 
a Golgotán elszenvedett vég na
ponta új kezdetet jelent.

Új kezdetet, hiszen Krisztus ál
dozata szeretetből fakadt. „Én m a
gamtól adom oda!” (mármint az 
életét) -  m ondja igénkben Jézus. 
Az Ő döntése állt a szenvedéstörté
net eseményei m ögött. Ö nként vál
lalta a halált a  megmentésünkre. 
Jézust tehát nem lehetett megölni, 
Ő meghalt. Nem lehetett életét el
venni, Ő adta oda. „Ki szolgáltatta 
ki Jézust a halálnak? Nem Júdás a 
pénz im ádatából, nem Pilátus féle
lemből, nem a papok féltékenység
ből, hanem az A tya szeretetéből.” 
(O. Winslow) Két szálon, emberin 
és istenin, futnak a nagyheti drám a 
eseményei. Az irányítás azonban 
mindvégig egy kézben van. Az ön
m agát értünk feláldozó Ú réban.

Jézus betöltött „küldetése” , ál
dozata meg kell hogy szégyenítsen. 
Krisztus a mi halálunkat halta, bű
neink ju tta tták  a bűntelent a kín
zófára.

Virágvasárnappal összekapcso
lódik a jeruzsálemi bevonulás tö r

ténete. A város lakói pálm aágak
kal, virággal fogadták, hamis vára
kozással a szívükben, az alázatos 
királyt. Egyesek még a felsőruhái
kat is levetették, s az ú tra terítet
ték. Nem törődve a hiányos öltö
zékkel, talán éppen félcsupaszon 
ujjongtak a félreismert Messiás
nak. Az igazi Felkent, a keresztre 
feszített Krisztus jelenlétében az 
ember hiába takargatná magát, 
teljesen lemeztelenül. A Golgotán 
lelepleződik a bűn, az adósság. 
Brunner Emil svájci teológus írja a 
Közbenjáró című művében 
„.. .más vallások, nem is beszélve a 
filozófiáról, úgy szólnak a bűnről, 
hogy nem említik azzal kapcsolat
ban Isten közbelépését. így olcsó 
következtetésekre ju tnak. Híveik 
elkerülik annak megalázó tudatát, 
hogy a Közbenjáró viselte el he
lyettük a büntetést. Ennek terhe 
nem nehezül rájuk. Nem lesznek 
talpig lemeztelenítve.”

A  bűneink m iatti szégyent nem 
kerülhetjük el. Megaláz a K risztu
son végrehajtott ítélet, de fel is 
emel. Krisztus az életét nem kény
szerből, hanem önként, „magától 
adta oda” . Á ldozata a mentő sze
retet cselekedete.

Am ikor a nagyhét folyamán Jé
zus szenvedését újra átgondoljuk, 
lássuk meg az eseményekben a fur
csa kettőséget: Én tettem, a bű
neim ju tta tták  a keresztre -  Ő 
TETTE, SZERETETE VITTE 
ODA!

Brebovszkyné Pintér Márta

IMÁDKOZZUNK!
Mindenható Isten! Add nekünk ke

gyelmedet, hogy tetszésed szerint emlé
kezzünk meg egyszülött Fiad megváltó 
szenvedéséről és így elnyerjük bűneink 
bocsánatát az Úr Jézus Krisztus által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralko
dik örökkön örökké. Ámen

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 17.30-17.45. 49 m-es rövidhul
lám, 5885 kHz. március 26. szombat: 
„Keresem a helyemet...” -  rádióshittan, 
március 27. vasárnaptól: 19.00-19.15. 
41 m-es rövidhullám, 7385 kHz!!! Veres 
Csaba áhítata.

Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.
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Március 27-én, virágvasárnap és 

április 2-án, nagyszombaton 18 órai 
kezdettel a Deák téri templomban 

J. S. Bach
JANOS PASSIÓ 
Közreműködnek:

Felber Gabriella, Gémes Katalin, 
Bokor Jutta, Marosvári Péter 

Berczelly István, Szécsi István és 
Trajtler Gábor

A LUTHERÁNIA ÉNEKKART 
és a

MAGYAR SZIMFONIKUS 
ZENEKART 

KAMP SALAMON 
vezényli.

Igét hirdetnek
ZÁSZKALICZKY PÉTER lelkész 

(27-én)
PINTÉR KÁROLY lelkész (2-án)

fö ld rajz  szakos á lta lán o s  isko la i ta n á r t, 
felső- és a lsó tag o zato s n apközis neve
lőket, egy tan ító t.

Je len tk ezés: M áriarem ete  H idegkú ti 
Ö kum en ikus Á lta lán o s Isk o la  1028 
B udapest, K o ssu th  u. 17. T el.: 1765- 
488

Á prilis 5-én, 18 ó ra k o r  a  zuglói evan
gélikus templomban és április 6-án, 18 
ó ra k o r a  nagytarcsai evangélikus temp
lomban a  M E V ISZ  g itá rtá b o r résztve
vői e lőad ják  Jó n ás  p ró fé ta  tö rtén e té 
nek és Jézus pass ió ján ak  zenés feldol
gozását Jónás és Jézus cím m el.

FARMOS
A  farm osi tem plom  új o ltá rk ép é t 

m árcius 27-én, v irág v asám ap ján  d u . 3 
ó ra k o r  kezdődő  istentiszteleten  szenteli 
fel dr. H a rm a ti B éla  p ü spök . A z é rd ek 
lő d ő k e t szeretettel várja  a  gyülekezet.

Az Országos Egyház Külügyi Szolgá
latának új telefonszáma: 266-5532. 
A hivatal a Puskin u. 12-ben van, pos
tacíme: 1447 Budapest, Pf. 500.

BUDAPEST-KŐBÁNYA 
Szeretetvendégség lesz március 27-én 

du. 4 órakor (Kápolna u. 14.) a gyüle
kezeti teremben. Előadást tart Takács- 
né Kovácsházy Zelma: Utazás a Szent- 
földön címmel.

A Magyar BörtönpasztorációsTársa- 
ságimatémája márcis 27-én: Imádkoz
zunk azokért, elmélkedjünk azokról, 
akik törekszenek a hit ajándékát be
fogadni: legyenek kitartóak, fárado
zásuk hozzon számukra igaz lelki 
békét.

Bővülő iskolánkba az 1994-95-ös 
tanévre felveszünk: magyar-történe
lem; matematika-fizika; testnevelés

it

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. március 27.
I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szilas Attila; 

de. 10. német Beate Brauckhoff, de. 11. (úrv.) 
Balicza Iván; du. 6. XII., Szilágyi E. fasor 24. 
de. 9. Madocsai Miklós. Pesthidegkút, II., 
Báthory u. 8. de. fél 11. Csizmazia Sándor. 
Csillaghegy, III., Mátyás kir. út 31. de. 10. 
Donáth László. Óbuda, III., Dévai Bird M. 
tér de. 10. Bálint László. Üjpest, IV., Leib- 
stück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos. V., 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfi Gyuláné; de. 
11. (úrv.) Pintér Károly; du. 6. Bach: János 
passió Zászkaliczky Péter. VIII., Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. 
(ifjúsági) Nagy Zoltán. VIII., Üllői út 24. de. 
fél 11. Kertész Géza. VIII., Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza. VIII., Rákóczi út 
57/b. de. 9. szlovák Cselovszky Ferenc. 
VHL, Vajda Péter u. 33. de. fél 10. Józsa 
Márton. IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. 
Rédey Pál. Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 
fél 11. Józsa Márton. X., Kerepesi út 69. de.
8. dr. Szabóné Mátrai Marianna. Kelenföld, 
XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy 
Erzsébet; de. fél 10 (családi): Ferenczy Er
zsébet; de. 11. (úrv.) Csepregi András; du. 6. 
Missura Tibor. XI., Németvölgyi út 138. de.
9. Csepregi András. Budahegyvidék, XII., 
Tartsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) dr. Széchey 
Béla; de. 11. (úrv.) dr. Szabó Lajos; du. fél
7. dr. Széchey Béla. XIII., Kassák Lajos u. 
22. de. 10. ifj. Kendeh György. XIII., Fran
gepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György. XIV., 
Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) dr. Szabóné Mát- 
ray Marianna. XTV., Gyarmat u. 14. de. fél
10. dr. Szabóné Mátrai Marianna. Pestúj
hely, XV., Templom tér de. 10. Bizik László. 
Újpalota, XV., Hártyán köz du. 5. ökumeni
kus. Rákospalota, Nagytemplom, XV., Régi
fóti út 73. de. 10. Bolla Árpád. Rákosszent
mihály, XVI., Hősök tere de. 10. dr. Kamer 
Ágoston. Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. 
fél 11. Szalay Tamás. Mátyásföld, XVI., Pro
dám u. 24. de. 9. Szalay Tamás. Rákoshegy, 
XVII., Tessedik S. tér de. 9. Kustra Csaba. 
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Fe
renczy Zoltán. Rákoskeresztúr, XVII., Pesti 
út 111. de. fél 11. Kustra Csaba. Rákosliget, 
XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Ferenczy Zoltán. 
Pestszentlörinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. 
Havasi Kálmán. Pestszentimre, XVIII., Rá
kóczi út 83. (ref. templom) de. háromnegyed
8. Havasi Kálmán. Kispest, XIX., Tempolom 
tér 1. de. 10. Széli Bulcsú. XIX., Kispest, 
Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú. Pestszent
erzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri 
János Sámuel. Csepel, XXI., Deák tér de. fél
11. Mezősi György. Budafok, XXII., Játék u. 
16. de. 11. Rőzse István. Budaörs, Ref. Ima
ház de. 9. Rőzse István

BOJT HATODIK VASÁRNAP
JÁN (VIRÁGVASÁRNAP) az oltárte
rítő színe: lila. A délelőtti istentisztelet 
oltár előtti igéje: Zsid 2,5-9; az igehir
detés alapigéje: Jn 10,17-18 (19-21)

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A MAGYAR TELEVÍZIÓBAN 
Virágvasárnap, március 27-én de. 11 
órai kezdettel a TV1 Nyíregyházáról 
közvetíti az ünnepi istentiszteletet. Igét 
hirdet: Bozorády Zoltán esperes.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET lesz a Kossuth Rádióban 1994. áp
rilis 4-én, Húsvét második napján de. 
10.05 órakor a kispesti evangélikus 
templomból. Igét hirdet: Széli Bulcsú.

szállást kérni a  (06-1) 165-8433 telefo
n o n  lehet.

C S A L Á D I H É T V É G É  
A  KIÉ Nemzeti Szövetség 1994. m á 

ju s  6 -8 -ig  csen d esn ap o k a t szervez Pilis- 
csabán . C sa lád o so k , szülők és gyere
keik  jelen tkezését v á rják  erre  az  a lk a 
lom ra. Jelentkezés és bő v eb b  in fo rm á
ció a  K IÉ  iro d á b a n : B udapest, 1114 
E szék u. 10. I I / l .  T el., fax : 06 1 
1855246.

A  Bp. V III., G yu lai Pál u. 9. a la tti 
re fo rm átu s im aterem ben  dr. Bodrog 
Miklós április 11-én hétfő  de. fél 10 
ó rá tó l e lő ad ást ta r t  Balsorsán ki régen 
tépelődik. Depressio Hungarica? cím 
m el, m elyet m egbeszélés követ. E van
gélikus lelkészeket, le lk ig o n d o zó k at is 
szeretettel várnak .

A KIÉ Nemzeti Szövetség ifjúsági ve
ze tőképző t szervez kezdőknek , segitők- 
nek jú liu s  3-1 -ig P iliscsabán. R észvéte
li d íj: 2000 F t. Jelentkezési feltételek: 
15 éves k o rtó l v á rják  a  jelentkezéseket, 
röv id  önéle tra jz  és lelkészi a ján lás 
szükséges. Jelentkezési d íj: 500 F t (a 
részvételi d íjb a  beszám ít). A je len tk e
zést és a  jelentkezési díj befizetését iga
zo ló  csekkszelvényt a  K IE -iro d áb a  ké
rik  bekülden i. Jelentkezési h a tá r id ő : 
április 30. B udapest, 1194 Eszék u. 10. 
II. 1. T e l/fa x : 06 1 185-5246.

HALÁLOZÁS
Ruff Paula diakon issza  testvért, gyü

lekezetünk tag já t az  Ú R  91. éves k o rá 
b an  m ag áh o z  szó líto tta . Tem etése a  
R ákoskeresz tú ri Ú j K öztem ető  ra v a ta 
lozó jában  1994. m árcius 3-án volt.

A lelkészi szo lgála to t jelenlegi és egy
kori gyülekezetének lelkésze és a  teo ló 
giai p ro d ék án  végezte. '

Szentendrén most alakuló keresztyén galé
ria keres ipari, és képzőművészeket alkotá
saik kiállítása és értékesítése céljából.

Jelentkezni lehet, levélcím: Putnoki Dá
vid, 2016 Leányfalu, Komáromi u. 19.

A Kelenföldi Evangélikus Ének- és 
Zenekar G. Ph. TELEMANN 1729-ben 
komponált LUKÁCS PASSIÓ-jával 
készül az idei nagyhétre.

Március 29-étől esténként 18 órai 
kezdettel a Telemann által Jézus szenve
déstörténetével párhuzamba állított 
ószövetségi kantáták hangzanak el, s 
ezekhez kapcsolódik Csepregi András 
lelkész igehirdetés-sorozata.

Április 2-án, nagyszombat este pedig 
a teljes passió kerül előadásra az ószvet- 
ségi jelenetekkel együtt.

Közreműködik: Bubnó Tamás -  te
nor, Pechan Kornél -  bariton. Vezényel 
Bence Gábor.

„VAJON MI LESZ 
E GYERMEKBŐL?” 

címmel rendezi 2. Országos Konferen
ciáját a Vasárnapi Iskolai Szövetség áp
rilis 7-én, csütörtökön, 18 órai kezdet
tel, valamint 9-én szombaton 14 óráig, 
a Mechwart András Ipari Szakközépis
kola helyiségeiben (Bp. XI., Rima- 
szombati u. 2-8. sz. alatt).

Jelentkezni, felvilágosítást, illetve

E vangélikus
É le t

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Postafiók 500. BUDAPEST 1447. 

.Telefon: 138-2360 
Árusítja a  Kiadóhivatal é s  a 
Magyar Posta RT.

Index: 25 211 ISSN 0133-1302

Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(940035/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij: fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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1994. ÁPRILIS 3. 
HÚSVÉT ÜNNEPE

Minden kedves olvasónknak 

áldott húsvéti ünnepeket 

kívánunk

“  A TARTALOMBÓL ’

A TANÍTVÁNYOK HÚSVÉTJA

AZ ASSZONYOK HÚSVÉTJA

A „TÖBBIEK” HÚSVÉTJA

JUBILEUM  FELÉ

NAGYHÉT VENEZUELÁBAN

FÜLE LAJOS:

Az eltemethetetlen

Temették ólom-csüggedésbe, 
hitetlenség rongyába rakva 
a félelem sivatagába. 

Harmadnapon feltámadott!

Temették tornyos templomokba, 
szertartások gyolcsai közé, 
imákból készült szemfedője. 

Harmadnapon feltámadott!

Temették ideológiákba, 
tagadás útszéli árkába, 
tudomány sziklái alá. 

Harmadnapon feltámadott!

Temették gyilkos hitvitákba, 
szent háborúk szennyes vizébe, 
sötét élet-cáfolatokba. 

Harmadnapon feltámadott!

Temetgetik ma is ... Hiába.
Nem rejti el se föld, se ég már, 
szív bűne, vagy ész érve, semmi, 

mert ő  MAGA AZ ÉLET!

KRISZTUS FELTÁMADT A HALÁLBÓL, ELSŐ 
"ZSENGEKÉNT Á HALOTTAK KÖZÜL.
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Remélem, hogy a diadalmas húsvéti öröm hír -  
Krisztus feltám adott! -  liturgiában és igehirdetésben, 
gyülekezeti énekben és egyházi m uzsikában 1994-ben 
is töretlenül és átü tő  erővel szólal meg, hogy elérje a 
tem plom ba sereglők szivét, de eljusson a gyülekezetek 
határain  túlra is. Olyan hír ez, amely mellett elhalvá
nyul a szenzációéhes sajtó legmeghökkentőbb tudósí
tása is, hiszen a dolgok egyetemes rendjének megvál
tozását, visszájára fordulását adja tu d tu l: a Názáreti 
Jézus esetében nem a halál győzött az élet fe le tt, hanem 
az élet a halál fe le tt. Mivel pedig minden, ami Vele 
történt, „értünk” történt, feltámadása sem csupán a 
saját tragikus sorsának szerencsés fordulatát, kedvező 
kimenetelét jelenti, hanem mindnyájunk számára ki
vívott győzelem is a halál hatalm a felett. Ha ez a hír 
igaz, akkor minden kétségnek, kudarcnak és remény
telenségnek úgy kell elrebbennie lelkűnkről, mint 
Willy Fries képén a fekete m adaraknak húsvét hajna
lának derengő fényében.

Ám anélkül, hogy ünneprontók lennénk, fel kell 
tennünk m agunknak a kérdést: őszinte igent tu
dunk-e m ondani a nagyszerű és hihetetlen hírre, vagy 
csak ám ítjuk m agunkat? Becsületesen meg kell vizs
gálnunk m agunkat, m ert megtartó hit nem épülhet 
öncsalásra. A z  „archimédeszi pon t”, amelyen lábun
kat megvetve kiforgathatnánk életünket veszélyes 
körforgásából, „achillesz-sarokká” , legsebezhetőbb 
pontunkká válhat. A kétely pedig a hír igazát illetően 
m indannyiunkban feltám adhat, m ert ellene m ond 
m indennapos tapasztalatainknak, term észettudom á
nyos ismereteinknek. De az igazi ok talán még ennél 
is mélyebben fekszik. Rossz ugyanis a lelkiismere
tünk, s ezért bár félünk a haláltól, s menekülni szeret
nénk a szorításából, mégis azt kívánjuk, hogy rejtsen 
el minket az élő Isten szám onkérő tekintete elől. Ilyen 
körülmények között nem fog-e erőtlen „ráolvasás
nak” tűnni a húsvéti öröm hír: Krisztus feltám adott!?

Józanul tudom ásul kell vennünk, hogy nincs m ó
dunkban minden kétséget kizáróan bebizonyítani a 
húsvéti hír igazát. A gyakori hivatkozás a természet 
tavaszi m egújulására igazán nem győz meg senkit. 
Ahhoz, hogy a feltám adás híre halo tt szívünket meg
elevenítő erővé, a sokszor emlegetett „keresztyén érté
kek” alapja és hordozója, a halál feletti végső győze
lem bizonyosságává legyen, az első lépéseket már meg 
kellett tennünk a hit útján. Az első híradás sem Pilátus
nak, vagy Kajafásnak szólt, hanem  azoknak a tanít
ványoknak, akiket M esterük, Jézus, Istennek sok dol
gába beavatott. De még ők is kétkedve fogadták U ruk

ISTEN VÁLASZA

Garamszcntbcncdcki festő (XV. sz.): Feltámadás

feltámadásának hírét, és a Feltám adottnak kemény 
munkába került, míg „balga és rest szívüket” (Lk
24,25) meg tudta győzni arról, hogy mindennek így 
kellett történnie, a Megfeszitettnek fel kellett tám ad
nia.

M ert ami húsvétkor történt, szükségszerű volt. 
Nem a természet rendje szerint, hanem éppen annak 
ellenére. Isten felől nézve volt az, és aki Vele számol, 
m ár nem tarthatja elfogadhatatlannak a feltámadás 
örömhírét, bárm it súgjon is földhözragadt tapasztala
ta, hitre rest szíve. Amikor Jézus egyszer a feltámadás 
tagadóival került szembe, így válaszolt nekik: „Nem 
ismeritek sem az írásokat, sem Isten hatalm át... Az 
Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké” (M t 
22,30.32). A Jézus feltámadásáról szóló bibliai hír
adások sem valamiféle természetfeletti csodáról, ha

nem Isten hatalmának megnyilatkozásáról számolnak 
be. Az előtt pedig, „aki a nem létezőket létre hívta” 
(Róm 4,17) teremtő szavával, nincs lehetetlen még a 
halál territóriumán sem. Isten felől nézve a húsvéti 
eseményt, tulajdonképpen egyetlen jogos kérdés me
rülhet fel: szándékában állhatott-e Istennek ezt a lé
pést is megtenni? De az, aki megsejtett valamit Isten 
tántoríthatatlan szeretetéről irántunk bűnös teremt
ményei iránt, bizonyos Jghet afelől is, hogy ez a törté
net nem zárulhatott le akereszt véres konfliktusával. 
Meg kell tehát szívlelnünk Luther mondását: „A hús
véti hit csak az Isten igéjéből táplálkozhat és erősöd
het. H a az érzéseinkre és szemünkre hagyatkozunk, 
elvesztünk.” Legyünk készek tanulni Istenről magától 
Istentől, s akkor örömmel fogja visszhangozni a szí
vünk a húsvéti hírt: Krisztus feltámadott!

Amig az előzőekben arra a felismerésre kellett eljut
nunk, hogy Jézus feltámadása nem választható el 
m indattól, amit Isten üdvösségünkért tett, most azt 
kell tudatosítani magunkban, hogy nem halványulhat 
el, nem hiányozhat hitünkből súlyos következmények 

^nélkül. Olyan alappillére hitünknek, amely nélkül az 
egész összeomlik. Igaza van Pál apostolnak, amikor a 
feltámadás kérdésében bizonytalankodó korinthusiak- 
nak így ír: „Ha Krisztus fel nem támadt, tartalmatlan 
az általunk hirdetett üzenet, alaptalan a ti hitetek is.” 
(lK o r 15,14) Majd később hozzáteszi: „Akkor még 
bűneitekben vagytok.” (lK or 15,17) „Sőt a krisztus- 
hitben elhunytak is elvesztek.” (lK or 15,18)

Nem mintha Pál egy pillanatra is kételkedne a hús
véti hír igazában. Csak azzal is tisztában van, hogy mi 
minden múlik azon, hogy hitünkkel erősen beleka- 
paszkodunk-e. Mert azzal, hogy Isten Jézust feltá
masztotta, igent mondott arra az áldozatra, amelyet 

t jé z u s  hozott a keresztfán. Különben, ha nem így len
ne, felelőtlen dolog lenne minden Isten szeretetéről 
szóló beszéd, vakmerőség volna hinni Isten bocsána 
tában, kilátástalan vállalkozás lenne az élő Ú r Jézusra 
számítva új életben járni, az ő szolgálatában akár egy 
szalmaszálat is keresztbe tenni ( lK o r 15,58), önámi- 
tás volna a halál után kiteljesedő életben reménykedni 
(1 K or 15,19).

De legyen áldott az Isten, aki kihívta a halálból a 
mi U runkat, Jézus Krisztust, s ezáltal megajándéko
zott minket mindazzal, ami nélkül nem volna érdemes 
embernek lenni. Harcoljuk meg hát a hit harcát, hogy 
teljes súlyával felfoghassuk a hírt: Krisztus feltáma
dott!

Dr. Cserháti Sándor

II. Alexij, Moszkva és egész Oroszország pátriárkája magyarországi látogatása
A  történelemben először látoga

to tt az Orosz Orthodox Egyház feje 
hazánkba. Meghívói és vendéglátói 
voltak: Göncz Árpád, a Magyar 
Köztársaság elnöke, a Magyar Ka
tolikus Püspöki Kar, a Magyaror
szági Egyházak Ökumenikus Taná
csa, a Magyar Orthodox Egyház, a 
Tiszántúli Református Egyházkerü
let és a Pannonhalmi Főapátság.

A négynapos látogatás prog
ram ja zsúfolt volt és benne mind 
állami, mind egyházi találkozások 
váltották egymást. Állami részről 
kiemelkedő volt a köztársasági el
nökkel való találkozás, majd a 
Parlam entben Boross Péter mi
niszterelnökkel és Szabad György- 
gyel, az országgyűlés elnökével

folytatott beszélgetés. A Parla
mentben -  mivel aznap nem ülése
zett a törvényhozás -  a megjelent 
képviselők előtt m ondott beszédet 
a pátriárka. Ez volt egyik kiemel
kedő eseménye a látogatásnak. 
Rövid beszédében a pátriárka, 
m int az orosz nép lelki vezetője, 
megkövette a magyar népet az 
1956-ban az akkori szovjet vezetők 
és népük által elkövetett agresszió
ért, jelezve, hogy azt az orosz nép 
maga is elítéli és a m agyar néppel 
kiengesztelődve, békében kíván 
együtt élni a jövőben.

Egyházi programok
is sűrűn váltották egymást. Ezek 
között egyik kiemelkedő volt az az 
ünnepi közgyűlés, melyet a M EÖT 
rendezett. Itt jelen volt valamennyi 
tagegyház képviselete, kölcsönös 
bem utatkozás során ismerkedett 
az orosz ’ orthodox küldöttség a 
magyarországi ökumené egyházai
nak vezetőivel, képviselőivel. K ö
szöntötte ő t dr. H arm ati Béla püs
pök, a M EÖ T elnöke. „Az a re
ménységünk -  m ondta -  hogy a 
mostani látogatás hozzájárul nem
csak az Orosz O rthodox Egyház és 
hazánk egyházai, hanem az öku
menikus mozgalom gazdagításán 
felül Európa és a világ népeinek 
kölcsönös jobb  megértéséhez is.”
II. Alexij pátriárka nagy érdeklő
déssel fogadott előadásában el

m ondta, hogy nemcsak 1961 óta, 
am ikor az orthodoxok az Egyhá
zak Világtanácsában megjelentek, 
de m ár régebben kezdődött öku
menikus szolgálatuk, am ikor az 
ókatolikusokkal és az anglikánok
kal felvették a kapcsolatot. A het
ven éves irtás ellenére az orthodox 
egyház tudta, hol a helye. A Kelet 
és N yugat közötti hídépítést ta r
to tták  feladatuknak. A hideghá
borút nem vették tudomásul. 
A m agyar egyházakkal való kap
csolat nagy segítség volt ebben. 
O tthon roppant nehéz állapotokat 
kellett legyőzniök, de m a újra fo
lyik missziójuk, állnak a kolosto
rok, a szociális hálózatban mind 
erősebb az egyház munkája, kórhá
zakban és a hadseregben is visszaáll 
az egyház szolgálata. Ú jra tanítunk 
iskolákban, erősödik a katechézis 
munkája, 43 helyen képezünk pa
pokat, mert paphiányunk van.

A maga m unkájáról ado tt szá
m ot, am ikor az azerbajdzsáni vi
szályban vállalt békítő szerepéről 
szólt. Júniusban M oszkvában az 
orthodox egyház konferenciát ren
dez a volt szovjet állam  utódálla
mai szám ára, hogy megtalálják az 
ősi hitet és az egymással békesség
ben való élet lehetőségét. Itt jelen
tette be azt is, hogy ham arosan 
Szerbiába utazik, hogy békeszö
vetségben segítse a háború befeje
zését, a béke útjának megtalálását.

Vidéki utak és 
találkozások

A  sűrű program ban vidéki utak 
és találkozások is voltak. M egláto
gatta a pátriárka Esztergomot, 
ahol Paskai László prímás érsek 
látta  vendégül, elzarándokolt Pan
nonhalm ára is, ahol Várszegi 
Asztrik  főapát püspök fogadta és 
ismertette meg az ősi apátsággal, 
híres könyvtárával és életével. 
A vidéki látogatások során igen 
kedves volt a vendégnek a debrece
ni látogatás. A Reform átus Teoló
giai Akadémia 1989-ben díszdok
torává avatta és ezzel a m ár meg
kezdődött eleven kapcsolat az 
Orosz Orthodox Egyház és a M a
gyar Református Egyház között 
csak erősödött és az ökumenizmus 
értékes gyümölcsévé lett. Itt K o
csis Elemér püspök volt a vendég
látó.

A látogatás csúcspontja
az a főpapi ünnepi liturgia volt, 
melyet m árcius 6-án, vasárnap a 
budapesti N agyboldogasszony 
O rthodox tem plom ban m utato tt 
be a pátriárka, Kirill szmolensz- 
ki és kalinyingrádi m etropolita, 
valam int a m agyarországi o rtho 
dox papság segédletével. Az or
thodox tem plom okban nincs or
gona, nem kísérik az éneket, de 
kitűnő liturgikus kórusaik van

nak és éneklésük teszi áhítatos- 
sá, széppé és felemelővé a litu r
giát. A pátriárka m agával hozta 
egyik papi kórusát, ők énekelték 
végig a liturgiát, olykor besegí
tett a m agyarok kórusa is. 
A templom zsúfolásig megtelt és 
am int azt a szentség kiszolgálta
tásánál lá thattuk , nem csupán 
„külső érdeklődőkkel” , de M a
gyarországon élő orthodox hí
vekkel is. M eghívott vendégek is 
voltak, egyházi vezetők, a kor
mány képviseletében Szabó Iván 
pénzügyminiszter és o tt volt 
Aboimov, az Oroszországi Föde
ráció budapesti nagykövete. 
A három  órás liturgia végén a 
pátriárka beszédet m ondott a 
m agyar orthodox papsághoz és

hívekhez, kitüntetéseket és kine
vezéseket osztott papjai között. 
Berki Feriz esperes adminisztrá
tor a Szent Szergij Rend II. osz
tályát kapta.

összegezés .
A négynapos látogatás eredmé

nyét abban foglalhatjuk össze, 
hogy bizonysága volt az orosz or
thodox egyház ökumenikus elkö
telezettségének, annak a felelőssé
gének, mely fontosnak tartja, hogy 
a világban -  szűkebb körökben és 
tágabb téreken -  béke legyen, ezért 
békítő akciókat is végeznek. Ne
künk, mint vendéglátóknak jól 
esett a parlamenti megkövető be
széd is, melyről a záró sajtótájé
koztatón külön elmondotta egy 

kérdés kapcsán, hogy 
a csupán bocsánatké
rés nem indít feltétle
nül további lépésekre, 
a megkövetés viszont 
azt a Keresztelő Já
nostól hallott nézetet 
jelenti: teremjetek
megtéréshez méltó 
gyümölcsöket. Tehát 
megújult viszony, bé
kés együttműködés 
kell, hogy kövesse. 
Ebben a reményben 
szólt a m agyar néphez 
az orosz nép lelki ve
zetője.
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Párszor megfordult már fejemben a gondolat: 
„Magányos vagyok!”
Ki magányos?
Aki egyedül él lakásában?
Aki betegen fekszik a kórházban?
Aki egyedül van egy társaság közepén?
Akit elhagytak barátai?
Te? Én?

Uram, nem jó az embernek egyedül lennie. 
Segítségül hívlak Téged, legyél mindig velem, 
bátoríts és segíts nekem.
És segíts minket mindnyájunkat: 
nélküled magányos embereket!

BARANGOLÁS BIBLIAI TÁJAKON
Barangolásunk során most egy olyan tájra látoga

tunk, amely közvetlenül nemigen szerepel az Újszö
vetségben, mégis érdemes megemlíteni. Ha megfogad
tad az ötletet, és készítettél térképet vagy terepasztalt, 
akkor ma egy újabb tavat jelölhetsz be rajta.

A Holt-tenger

Holt-tenger

Keletről és nyugatról hegyek közé szorítva, a tenger 
szintje alatt 390 méternyire fekszik a Holt-tenger víz
tükre. (Ez bolygónkon a szárazföld felszínének legmé
lyebben fekvő pontja.) A Balatonnál nem sokkal 
hosszabb és alig szélesebb tó nevét onnan kapta, hogy 
vizében igen sok a só, és egyéb ásvány. Ezért nem 
keletkezhetett benne semmiféle élet. Az is lehetséges, 
hogy a tó mélyén olajforrások rejtőznek. Vize olyan 
sűrű, hogy akár hanyatfekve újságot is olvashatnak 
benne a fürdőzők, mégsem süllyednek el.

Északon, ahol a Jordán folyó beletorkollik, a H olt
tenger a 400 méteres mélységet is eléri, délen viszont 
sekély. A mély és sekély részek határán keletről egy 
félsziget nyúlik a tóba. Egyes vélemények szerint a 
déli, sekélyebb rész az a terület, ahol az ótestamen
tumból ismert városok, Sodorna és Gomora álltak. 
A vidéket feltehetően a városok pusztulása után ön
tötte el a Holt-tenger vize. Ezt a feltevést erősiti az a 
tény, hogy az arabok a tavat máig Lót tavának neve
zik. Tudjuk, hogy Lót és családja Sodomában éltek.

A tó északnyugati részén, a puszta, sziklás hegyvi
déken éltek Jézus korában egy, a világtól visszavonul
tan élő közösség tagjai, az esszénusok. Kolostoraik

ban többek között az Ószövetség könyveinek másolá
sával foglalkoztak. A római katonák elől azután cse
répedényekbe zárva, barlangokba rejtették a szent 
iratokat. Ezeket a rejtekhelyeket csak néhány évtizede 
fedezték fel a régészek. így bukkantak rá a Jézus 
korából származó, kézzel írott iratokra, melyeket 
„holt-tengeri tekercsek” néven emlegetnek.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Kit rejt a keresztrejtvény?
I

Erre keressük a választ. Ha helyesen megfejted a rejtvényt, 
akkor a szürkén satírozott öt négyzetben található betűkből 
egy bibliai személy nevét rakhatod össze. Ezt kell elküldenéd 
a gyermekrovat végén található címre. A megfejtéseket a lap 
megjelenését követő keddig adjátok postára!
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Vízszintes: 1. Jerikói fővámszedő. 6. A kalap végei 8. Becé
zett női név. 10. Nem nálam, nem nálad, hanem. ..11. Jákob 
egyik fia. 12. Próféta, Illés tanítványa. 16. Izráel legnagyobb 
királya. 18. Kerti munkát végez. 19. Van, aki „nem látja a 
fától”. 22. Gyümölcsféle. 23. „SEVEN ...” üdítőital. 24. 
Ezen a hegyen feneklett meg Noé bárkája. 27. Dávid fia. 
Függőleges: 1. Fiai Jézus tanítványai voltak. 2. Adám és Éva 
egyik fia. 3. A kenőccsel teszi az ember. 4. Már nincs kedve.
3. Éli főpap mellett nevelkedett ifjú. 6. Gyakori arab férfinév. 
7. Stan társa. 9. Kánaáni város, amit Józsué és a honfoglaló 
törzsek az elsők közt vettek be. 13. Kettőzve édesség, de 
„LABOR” is van ilyen. 14. Indián varázsló. 15. Ütközet. 17. 
Gabonaféle. 20. Ének. 21. A 130. zsoltár szerint „várja a 
reggelt”. 23. Ezen a napon, fordítva! 26. Mózes testvére 
nevének közepe.

A gyerekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

A negyedik nagy próbálkozására készült, talán a 
végsőre. Körülnézett: a város és a templom látvá

nya ismét felszakították benne a korábbi kudarca nyo
masztó emlékeit. Azóta csak erre a napra várt, a bosszú 
napjára. Nem hagyhatta annyiban, identitása, egész 
lényének értelme forgott kockán. Túlságosan lebecsülte 
a Názáretit.

Nem egészen három év telt el azóta, hogy a vesztesek 
keserű érzésével otthagyta a hegyen, kijátszva utolsó 
kártyáját -  a leghatékonyabbat - ,  aminek ember még 
nem áÜt ellen, a felkínált hatalom lehetőségét. Azóta 
másodlagos ügyekkel vesződött, itt-ott kirobbantott 
néhány háborút -  volt már benne gyakorlata - ,  nem is 
érezte jól magát.

Gyakorta gondolt nosztalgiával azokra a napokra, 
amikor még meg lehetett egyezni az Úrral bizonyos 
próbatételek ügyében, melyek következtében az olyan 
Istenfélők, mint Jób is, annyit szenvedtek. Bár, ha mert 
volna elég őszinte lenni magához, kénytelen lett volna 
beismerni: azt a nevezetes fogadást is elveszítette. 
Azonban soha nem moralizált. Egyhangú életét csak a 
bosszú kéjes gondolata vidámította néha. Terve rég 
készen; az idő múlására várt, ami neki dolgozott.

Bár nem tanult teológiát, mégis jól ismerte az elméle
tet, mely a véges tulajdonságáról szól, és arról, hogy 
nem képes befogadni a végtelent. Valamint kezdetektől 
ismerte az embert, voltak jó tapasztalatai a téren, 
mennyire képtelen elfogadni mindent, ami kicsit is túl
mutat önmagán.

A Názáreti hirdesse nyugodtan a jóság és szeretet 
emberfeletti lehetőségeit -  gondolta - ,  idővel úgyis ele
gük lesz belőle. Akkor, majd akkor jön el az ő ideje. 
A politika és a hatalom egyébként sem nélkülözheti 
jótanácsait -  ezért valamelyest elkötelezett - ,  az ő 
pártján áll. Így nem lesz nehéz dolga.

A szépen -  már bocsánat -  ördögi módon kidolgozott 
tervét igyekezett az isteni üdvtervhez igazítani, hogy 
kísérletét biztosan siker koronázza. Csupán az alkal
mas személy kiválasztása maradt hátra, kereste a köz
reműködőt. Ez okból többször puhatolózott a Mester 
környezetében.

A halászokkal nem volt sok szerencséje, kisebb kelle
metlenkedésre még rá bírta venni a Zebedeusokat. Si
került vitát kirobbantani közöttük arról, hogy ki hol 
üljön, és az ő keze volt Péter túlzott lelkesedésében (ez 
utóbbi szintén kudarcnak mondható).

Akkor tűnt fel neki ott, a tanítványok között egy 
meglehetősen markáns, már-már militánsnak mondha
tó jellem. Aki mind közül a legvilágiasabb, aki a közös
ség pénzét kezelte, s kiről úgy hírlett, hajdan kereskedő 
volt. Jelleméhez hűen mindig a leghatározottabb módon 
alkotott véleményt, különösen politikai kérdésekben.

A kissé zord, kiegyensúlyozott külső, mint a legtöbb 
esetben, érző és lobbanékony belsőt takart, szenvedélyt, 
amely csillapíthatatlan dolgozott népe függetlenségén. 
Őt szemelte ki, ő lesz a megfelelő, az áldozat, akit a 
felgyűlt, elfojtott szenvedélyek összetörnek majd -  ki
szolgáltatva gonosz szándékainak.

A későbbi korok negatív példaképe, a közösség kive
tített, kollektív bűntudata. Júdás. Az áruló.

így gondolkodtam a Kísértő és Júdás viszonyáról, 
ami talán túl romantikusnak tetsző, főleg korunkban. 
De kénytelen voltam tisztázni a szerepeket, ki cseleke
dett, kié a felelősség stb. Ezért a hosszú, és stílusában 
szokatlan bevezető. Nem szeretném ugyanis a Sátán, 
szó szerint ellenség szerepét alábecsülni, miként az 
evangélista, Lukács sem tette azt. Félreérthetetlenül ír 
róla, olyannyira, hogy Júdás tettének emberi oldalaival 
alig foglalkozik. Futólag, mintegy másodlagosan említi 
megjutalmazását, tehát a pénzt, mint a lehetséges indí
tékok egyikét.

Mindenképpen beszélnünk kell róla, főleg itt és ma. 
Az ember másik oldaláról, a bennünk vagy körülöttünk 
létező sötétségről, a gonosz erőiről, melyek gyakorta 
uralják tetteinket. Számtalan művész, irodalmár rajzol
ta meg korhű képét, ősidőktől tudunk fekete mágiák és 
misék létezéséről. Létézik a Gonosz? Kétségtelen. Mi
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Móra Ferenc (1879-1934)
M óra Ferenc Félegyházán született, s az alföldi táj sajátos 

világa -  m ely tíz o tt élőknek igazi arcát kitárja -  sohasem  
maradt el költészetéből, vagy prózai írásaiból. Igen, költőként, 
ifjúsági íróként lett közism ert, s  vált népszerűvé 1906-tól:

„Művészete azonban nemcsak minden izében magyar, ha
nem tudatosan, kérkedöen vidéki. Szegedi, sőt tanyai." (H er- 
czeg Ferenc, Pesti H írlap, 1934. II . I I . )

Halálának 60. évfordulója kapcsán érdemes újból fe lidéz
nünk alakját, A rab ember fia it, az Aranykoporsót, az Ének  
a búzamezőkről, a Csili-csali-csalavári Csalavért, s még meg
annyi mesevilág megteremtőjét.

M i ragadhatta meg az ifjú olvasót, vagy a felnő tte t, mivel 
vont magához? A z, am it m a mindenképpen hangsúlyoznunk 
kell, lassan talán kissé m éltatlanul feledésbe merülő alkotásai
nak újraolvasásakor: az őszinte emberséget, nemes tisztasá
got, nyíltszivuséget, az igazság kimondásának bátorságát.

Egyetemi éveinek befejezése után, rövidfelsőlövői tanárko
dást követően (1901) Szegedre került, s  noha a tankerületi 
főigazgatóságnál tollnoki állást nem  sikerült megszereznie, a 
Szegedi Naplónál riporterkedett ( 1913-ban főszerkesztő  le tt) .

„Homoki palánta volt, akár az akác, de koronája belenőtt 
az európai kultúra egébe. Term ő erejét a hazai talajba szívta, 
és am i rajta lombosodott és virágzott, a z t pazar kedvében 
lerázta magáról, m egint elszórta a  szegedi fö ldön. A humoros 
lemondása, m ellyel a világot és abban önm agát szem lélte; a 
ráérő ember jó ízű  elkalandozó beszélő kedve; a gyönyörűség, 
m elyet a népnyelv kiszólásaiban talált." ( H erczeg Ferenc)

É  tekintetben Eötvös Károly és M ikszá th  Kálmán lelki 
sorstársa és szem léletük fo ly ta tó ja ; a nagyvárosi élet mellett 
mindvégig vidékiek m aradtak. M a  is szívesen olvashatnánk 
újra M óra müveit, akárcsak az Aranykoporsót, a hanyatló  
Róm a bíborszin világát, elszoruló szívvel követhetnénk a  sze
relmesek sorsát, s  m egint elámulnánk az írói ism eretek bősé
ges tárházában.

M óra azonban m ás arcát is elénk tárja, fő k é n t publiciszti
kája  kapcsán, hiszen városában m ár 1921 elő tt is elism ert a 
vezércikk, tárca, s  az a kko r divatos állandó rovatok szerzöje- 
ként. Sajátos m agatartása, világszemlélete igazán ekko r érle
lődött meg. A z  újságírói hivatásban azt látta, am elyet koráb
ban a váteszek, a  haladás fák lya v ivő  iszent kötelességüknek  
ta r to tta k : „M inket egy oppurtunus k o r  nevelt a  m aga képére,

az örökös m egalkuvások mezein tengődő óriási nyájjá, am ely
nek szét ke ll züllenie, m ert kiveszett belőle a z a tehetség, hogy  
maga irányíthassa a sorsát. M i m ár nem  leszünk olyanok, 
amilyenek szeretnénk lenni, csak am ilyenek lehetünk."

M ilyen jö vő t lá to tt m aga előtt 19JO-ben? A fe jlődést és a 
forradalm at je lö lte  meg útjelzőként, ez utóbbit elvetette. „A 
forradalom  azoknak a társadalm aknak a büntetése, m elyek  
vagy nem akartak, vagy nem  tudtak fejlődni."

Riasztó, ahogy végigtekint a  társadalom peremén élők sor
sán, mintha elengedhetetlennek tartaná véleménye kimondását. 
Kint a tarlón c. elbeszélése is ezt hangsúlyozza egy szerencsétlen 
napszámosasszony elkódorgó, m ajd halálba merülő fiacskájá
nak elvesztése kapcsán. „M ost m ár hiába bömbölsz, ebadta. 
M it hurcolod magaddal kö lyködet még a munkába is? M ikor  
anélkül is elegen voltatok enni?" Vérlázitó sorok a szegénység 
egyéni nyomoráról, s  a  társadalmi igazságtalanságról.

Állandó rovatában nekiront Ferenc J ó zse f atyáskodó, ke 
gyes, partriarchális időszerűtlenségének éppúgy, m in t a  gerin
cükben megroppant, közönséges halandóknak, k ik  nem  haj
landók lemondani idejétm últ lojalitásukról. Éles górcső alá 
vette a kisember államát is, a  sem m ittevés ügybuzgóit, a pa 
rasztság körében nagy halandóság okait, a  m agas műveltségre 
sok pénzt pazarló, s  a nép kultúrájára m it sem  áldozó kö zo k ta 
tás visszaéléseit; a tananyag és élet kapcsolata éppúgy fig ye l
me előterébe került, m int a művészet és tudom ány viszonya, 
m elyet a modern ko r k é t bálványának nevezett. Öncélúság és 
úttévesztés leggyakrabban fe lhangzó vádja. S  mégis, a fo rra 
dalmi változásokat is m ásképp látja: az örök hum anista elbor
zad a vérengző, terrort hozó és a m indent fe lka va ró  változás
tól, s  mégsem lá t m ás k iu ta t, m in t gyökeres vá ltozta tást: „ Van 
bennem annyi józanság, hogy belássam: forrada lm i irányok 
nélkül megposhadna az élet, Carlyle vagy Taine francia  fo rra 
dalmát olvasva, m a is lázba jövök , de azoka t a forradalm i 
hiénákat, a k ik  kiszórták  az andern regime halottjainak ham 
vait a kriptából, csakúgy utálom, m in t tizenötesztendős k o 
romban." (1908)

„...de ha csak közpolgár vagy, és történelm i név nélkü l 
szolgálod a hazát, akár verejtéked hullásával, a kko r  szorítsd  
össze a szád  és az öklöd, és készülj erre a világháborúnál is 
keserűbb és döntőbb háborúra, am ely a  békekö tés után köve t
k e z ik  e l m agyar fö ldön. (1915)

1919 volt az a fordu lópont életében, am ikor a z ész és szív  
összeütközésében az előbbi nyer teret. F o lyta tód ik  e z  a  kü zd e
lem  m ás kérdésekben is, úgy m in t a civilizációtól érintetlen  
term észeti és em beri lét, valam int a  fe jlő d és zsá ku tcá i; vagy 
a vallás és a  term észettudom ány viszonyában. Kevesen szó ltak  
a X X . sz. elején annyi lelkesedéssel és odaadással a  term észet- 
tudom ány eredményeiről, m in t M óra. P araszti vallásossága, 
m ely nagy ünnepekkor erőforrást m eríthe te tt a k risz tu si élet
űiből. fö lv illan to tta  a z t a csodás fe lism erés t: nem  vagyunk  
egyedül a  világban. S  ha a z értelem , a  tudom ány eredm ényei 
önfeledt hangulatát m eg is bo lygatták , m égis e sorok vallanak 
legőszintébben e  kérdésről: „A lelkem ben énekelek  én is a  
pappal, tudom , csak m úló  hangulat ez, mégis úgy érzem , 
eg yü tt voltam  valakivel, ak ihez visszasóvárog a  lélek ."

M óra  beleszületett abba a vidéki életform ába, am ely m ás
fa j ta  erkö lcsöket és vallást a lapozott m eg, m in t a  városi lét, 
annak fé n y -  és árnyoldalával egyetem ben. A  hazafiság nem es 
eszm éje a  gyakorla tban konzervativ izm ust, a 48-as hagyom á
n yo k  továbbélését, s  az idegen szellem i áram la toktó l való 
elkülönülést is takart. A z  erkölcs és vallás hagyom ányos ér
tékrendje m ellé egyre inkább beszürem kedett az együgyű já m 
borság, a m agatehetetlen beletörődő tespedtség, vagy tehete t
lenségből fa k a d ó  erkölcstelenség.

A  szülő i ház nevelte bele a függetlenség, a tiszta  erkölcsös
ség és az e lesettek iránti m ély em berség eszm éit. K özépiskolai 
tanulm ányai a la tt tanárai is tovább ép ítgették  ezen  gondolato
k a t és értékeket. A  modern eszm eáram latok iránti n y ito ttsá 
g á t azonban egyelőre kevésbé növelték, s  m a jd  csak a  Szegedi 
N aplónál vált m ássá, hosszú idő m últán. Innen tám adta a z új 
birodalom  vadhajtásait, néha a term őre fo rd u ló t is nyesegette, 
ezért tűnik úgy, m in t hajthatatlan ellensége m inden mondern- 
nek. M égsem  állíthatjuk ezt, hiszen helyesen lá tta  m eg a 
főváros, s  m ás urbanizálódott település szabados életform áját, 
a léha, csak pénzsóvár színházi rendezők ugyancsak könnyű  
fa jsú lyú  darabjait, az énkultusz im ádatát a  költészetben. Új és 
régi perében elfogult volt, s  az idő m egcáfolta.

A  szociológiai kérdések különösen fo g la lk o z ta ttá k , a leg
égetőbb társadalm i gondok m egoldatlansága m ia tt, m égis ezen  
szaktudom ánytó l viszo lygo tt; bírálata csak annyiban volt j o 
gos, hogy ném ely irányzata a  szabadosságnak is u ta t nyito tt.

A  háború a la tt m egsokasodtak szerkesztési gondjai, keve
sebb írása je len t m eg a lapban, szem léletbeli változását jó l  
tükrözi a békét követő  időkről szóló L en t és fe n t  c. írásának 
részlete.

Kliment Zsuzsanna
*

O K N A K
képp? Leírhatatlan, mindig más alakban és minőség
ben.

A biztos, ami róla tudható, hogy mindig lehetőség, 
alternatíva, amely kínálkozik. Valamint biztos az is, 
hogy élősködő „parazita”, s mint ilyen, képtelen befo
gadó szervezet nélkül élni.

Visszatérve Júdáshoz: vajon a Biblia tanúságtétele 
megoldja a titkot? Felmentő dokumentum? Ki cseleke
dett: Júdás vagy a benne levő Sátán?

Túl sok a kérdés, félő, hogy a válaszhoz nem elég az 
idő, és a képesség, amellyel rendelkezem... És most mit 
kezdjünk veled, Júdás, te áruló?

E reggel még nem az utolsó, és ez a hang még nem 
az ítéletet hirdeti.

Én nem vádollak, Júdás, te kiszolgáltatott! Te közös 
bűnbakja az emberiségnek.

A játszmában te lettél a vesztes, ahogy vesztesek 
mindazok, akik a túlfűtött eufóriában elfelejtik a földi 
élet egyetlen örökérvényű szabályát, azt, hogy itt min
den történet kezdetről és végről szól.

Képtelen voltál feladni elveid, belátni: a problémák 
nem politikailag vagy fegyveresen rendezhetők. Bezár
va emberi korlátáid közé, megrekedtél, Júdás!

Tagadd meg önmagad -  emlékszel? Hirdette a Jó
hírt, és ti örültetek, anélkül, hogy értettétek volna, mit 
jelent: „az Isten szeret”.

Csalódtál Júdás, pedig szereteted a legnagyobb volt; 
de szegény, nem versenyezhettél az Isten szeretetével. 
Csalódásod fájdalma lassan, hogy megvédjen, tüskéket 
növesztett, így adtál fogantyút, és megragadott az a 
másik.

Szarka István

FELTÁMADTÁL!
Üres üreg csak a sírod, többé nem rejt a szikla mélye. 
Győztél -  végérvényesen!
A halál marka nem tarthat fogva, nincs hatalma rajtad. 
Elvesztette a csatát.
Hiába próbált megtörni, megsemmisíteni, sírba zárni -  
Te voltál az erősebb.
Győztél, mert az Élet erősebb a halálnál.
Feltámadtál!
Ez a világ legnagyobb csodája.
A leghihetetlenebb, mégis, a leghihetőbb.
Hiszen Te magad bizonyítod meg nekünk ezt napról-napra. 
Megígérted: nem hagysz el, velünk maradsz mindig. 
Hiszem, Uram, hogy Te azért élsz, 
hogy mi Veled, Benned élhessünk.
Hosszú utat tettél meg azért, hogy mi ma boldogan hirdessük: 
életünk, örök életünk van Tebenned, 
halálos szereteted árán.
Emberré lettél -  hogy valóban emberek lehessünk, 
hogy előtűnjön bennünk a Te arcod: 
az igazi, emberi, Isten-vonásainak, tekintetének tükre. 
Megkínoztak -  hogy átéld -  sokszorosan -  az emberi fájdalom 
és szenvedés mélységeit.
Meghaltál -  hogy életet adj nekünk, 
akik még a sötétség szorításában, 
a halál árnyékának völgyében járunk.
Élsz -  és átélhetjük Veled az életre születés csodáját.
A Kapu nyitva áll előttünk, 
tekintetünk a végtelent foghatja át.
Azt a horizontot, amit nem takarhat el előlünk semmi már, 
még a halál sötét árnya sem!
Mert Húsvét fénye világit át rajta, 
az Új Élet -  vakító ragyogással.
Te vagy magad, Uram, az örökül kapott élet,
aki ̂ mindnyájunkra vársz,
az Élet, amely már most a miénk,
és ami határtalan, befejezhetetlen és soha el nem múló
boldogság és öröm a nyitott kapun túl,
ahol Te készítettél helyet nekünk. Áldott légy ezért!
Bárhol is élj, örömhírt zengj: Feltámadt az Űr!
Messiás O, a Megváltó, élet a síron túl.
A sötét végre elmúlt már -  újjá lett életünk.
Boldog tavasz köszönt most ránk, így lett hát ünnepünk. 
Jézus Urunk a Megtartó, Ő az egyetlen út, 
elűzött minden félelmet, kínzó keservet, bút!

(Részlet egy teológus-passióból)

„Mi ellenben konstatálhatnánk, hogy most már nemcsak 
önálló Magyarország vagyunk, hanem végre igazán megvan 
a m agyar glóbus. El volna intézve a hadisarc és a jóvátétel 
kérdése, és a határkiigazító bizottságok foglalkozás nélkül 
maradnának. Ugyan mit csinálnánk szegényekkel, akik haza 
már nem mehetnének? No, ezt majd máskor beszéljük meg, 
mert most nem érünk rá az ilyen apróságokra. Sokkal na
gyobb dolog ennél, hogy mit fog ezentúl csinálni Zürich? 
Vigyázni kell, hogy titkos társaságok összeesküvést ne szője
nek Zürich idecsatolására. Mert kísérlet bizonyosan lesz rá, 
hiszen az ország népének nagyobb fele, amely ma valutázás
ból él, kenyér nélkül marad. Igaz, hogy a búzaárak a nyolc
ezer korona egéből le fognak zuhanni nyolc koronára, mert 
minden kiviteli lehetőség megszűnik. A termelőkre azonban 
jó lesz vigyázni. Mert, ahogy nyolc év alatt megismertük 
őket, kitelik tőlük, hogy a gyümölcsöt inkább kifordítják a 
Tejútra, semhogy olcsón adják el a városban, a gabonát 
pedig fölétetik a Fiastyúkkal.

A legnehezebb probléma mégis a világítás kérdése lesz. 
A holdra többé egyáltalán nem számíthatunk. Nemcsak a 
szerelmesek nem, akiknek néha különben is kellemetlen a 
hold, de mi öreg nyárspolgárok sem, akiknek a hold már 
csak annyiban számít, amennyiben világít. A hold egyáltalán 
nem fog többé világítani, mivel megszabadul évmilliárdos 
fogságából, amelyben a nála sokkal nagyobb föld tartotta. 
Most a hold arra se fogja méltatni az összetört föld cserepeit, 
hogy egy pillantást vessen rájuk, hanem mint autonómiáját 
visszanyert bolygó, kezd külön alkotmányos életet, magával 
cipelvén az összes várakat, amelyeket mi magyarok beleépí
tettünk. A gáz- és villanygyárak megszabadulnak egyetlen 
veszedelmes konkurensüktől.

Lesz azonban ennél még nagyobb baj is, hogy semmit el 
ne titkoljak. Ha a föld széttörik, természetesen a tengelye is 
az ördögé lesz. Már most tudni való, hogy a nap és éjszaka 
változását a tengely körül való forgás okozza. Ha nincs 
tengely, nincs forgás. Az új alakulásban az ország egyik 
felében örökös nappal lesz, a másikban örökös éjszaka, 
abszolút sötétséggel. Az a kérdés most már, ki lakjon az 
ország napsütéses felében, és kinek jusson az örökös sötét.

Ez a kérdés azonban már politikaszagú, ennélfogva en
gem nem érdekel. Különben is ilyen komoly témakörből 
a politika teljesen ki van zárva. Bízzuk ennek eldöntését 
a nemzetgyűlés bölcsességére, amely 1926-ra már bizo
nyára túl lesz a megalakulás nehézségein, sőt talán az 
identitási vitán is.”

(Móra Ferenc)
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Együtt imádkozó nők 
Szügyben

1988-tól minden évben megtar
to ttuk  a N ők Világimanapját. Eb
ben az évben is örömmel gyülekez
tünk össze. A lelkész feleségének 
kérésére gyülekezetünk 13 evangé
likus pedagógusa végezte a szolgá
latot. Volt olyan esztendő, amikor 
a presbiter asszonyok, majd a kon
firmandus szülők segítettek a szol
gálatban. A kántori szolgálatot 
Dikasz Gabriella végezte, aki Zene
iskolában tanít. Az ifjúság leány 
tagjai énekszámokkal gazdagítot
ták a meghitt alkalmat. -  ő rö m  
volt, hogy Nagy Pál tanár Palaszti- 
na térképét nagyítva elkészítette 
számunkra. Ezen a estén is megta
pasztalhattuk az ige tanítását: „A 
kegyelmi ajándékokban ugyan kü 
lönbségek vannak... mindenkinek 
azért adatik, hogy használjon vele.” 
( lK o r 12,4.7)

Tisztelendő asszonyunk szólt a r
ról, hogy gazdagok vagyunk, m ert 
pedagógusaink, a gyülekezeti élet
ben is részt vesznek.

A palesztin asszonyok felhívása 
a félelemmentes, boldog életért va
ló könyörgés. Erre nekünk is szü- 
ségünk van. Hisszük, hogy az ilyen 
életet Krisztus adja a benne bízók
nak.

Az idei im anap nekem többet 
jelentett, m int az előző években. 
Ez az esztendő -  a Család éve, a 
családban a nők feladata és felelős
sége a nagyobb Isten rendelése sze
rint. G ondoljunk a nagym am ákra, 
akik m a is a szeretet és a békesség 
m unkálói mellett fontosnak ta rt
ják  gyermekeik hitben való nevelé
sét. N ekünk nőknek nagy a felelős
ségünk, hogy a család nyitott le
gyen Isten igéjének befogadására 
és m egtartárása.

Egy szívvel és lélekkel im ádkoz
tunk a palesztin nép problém ájá
nak békés m egoldásáért. A „Jöjj, 
láss és cselekedj!” felhívására ösz- 
szejöttünk, m egláthattuk helyze
tünket és cselekedtünk, am it tud
tunk ilyen messze távolból. Igaz 
testvéri szeretettel im ádkoztunk 
értük és az egész terem tett világért.

Zim m erm ann Lászlóné 
presbiter

FÜLE LAJOS:

Nyitott sír nélkül

Nagypénteki tragédia 
minden háború, minden

sírhant,
minden meddő, veszendő élet. 
Húsvét nélkül reménytelen 
minden jövő, minden kilátás 
ködbe vesz a nyito tt sír

nélkül.

ARTIKULÁRIS NAP
1994. május 15-én, vasárnap VA- 

DOSFÁN lesz az idei Artikuláris Nap.
Délelőtt 10 órakor istentisztelettel 

kezdődik (úrvacsoraosztással), délután 
3 órakor előadással folytatódik a gyüle
kezet templomában. Készüljünk a talál
kozóra. Részletes programot idejében 
közlünk.

M i is feltám adunk JU B IL E U M  FELÉ
M ert ahogyan hisszük, hogy Jézus meghalt és feltám adt, úgy 

bizonyos az is, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, 
vele együtt.

Krisztus feltámadása mindent 
magába foglal. Nemcsak az ég, 
föld és minden ra jta  levő megúju
lását, hanem a mi feltám adásunkat 
is. Isten, ki a Krisztust felébresztet
te halottaiból, megeleveníti majd a 
mi halandó testünket is, sőt vala
mennyi teremtményt is, melyek 
most hiábavalóság alatt sóvárogják 
szorongva a mi megdicsőülésünket, 
hogy múlandóságukból ők is dicső
ségesen megszabaduljanak. Félig 
máris feltámadtunk, hiszen a f e j  és 
szív m ár mennyben van s csak a 
hitványa van hátra: hogy a test is 
kiszálljon megújulva a sirból.

IT hessz 4,14

T agadhatatlan , hogy csüggesz- 
tő  látvány egy emberi holttest. 
De mi többet tudunk, m int am it 
a szemünk lát és eszünk megért. 
M i tudjuk azt, amire csak a hit 
tan íthat meg. M ert lám  az ige 
azt m ondja, hogy K risztus nem 
m arad t a sírban, hanem  feltá
m adt halottaiból. És pedig nem 
m agáért,hanem  érettünk. Feltá
m adása tehát a miénk. M i sem 
m aradunk a sírban, hanem  feltá
m adva Vele együtt testileg is 
örök húsvétot ünnepelünk.

Luther Márton

N Y IL A T K O Z A T

Az elmúlt időben számos kérdést és véleménynyilvánítást kaptunk 
gyülekezeteinkből néhány evangélikus lelkész tömegtájékoztatási 
eszközökön keresztül történt megnyilatkozásaival kapcsolatban.

A Magyarországi Evangélikus Egyház püspökeként, tekintettel 
.az országgyűlési választásokra, kijelentjük, hogy evangélikus lelké
szek vagy egyházi nem-leikészi tisztségviselők nem egyházunk képvi
seletében, hanem a maguk nevében, állampolgári jogon nyilatkozhat
nak. Nyilatkozata tartalmáért személyében mindenki maga felelős.

Budapest, 1994. március 16.

Szebik Imre Dr. Harmati Béla
püspök püspök

Az Egyházak Világtanácsa ez 
évi központi bizottsági ülését Dél- 
Afrikában, Johannesburgban tar
totta. A helyszín kiválasztása ter
mészetesen nem a véletlen műve 
volt. Kifejezte azt a sok évtizedes 
kapcsolatot, amely az EVT-t az 
apartheid elleni harchoz fűzte. 
A bizottság tagjai listát kaptak 
azokról a legfontosabb akciókról 
és program okról, amelyeket az 
EVT 1972 óta folytatott a dél-afri
kai egyházakkal karöltve a rassziz
mus ellen. Nem hiszem, hogy vol
na az Egyházak Világtanácsának 
még egy ilyen gazdag listája! Ez a 
sok évtizedes közösségvállalás a 
dél-afrikai feketékkel állt a helyvá
lasztás hátterében. Az EVT 1994 
januárjának végén, három  hónap
pal a választások előtt, amelyeken 
első ízben járul az urnák elé a Dél- 
Afrikai Köztársaság valamennyi 
polgára bőrszínre való tekintet 
nélkül, Johannesburgban tartja 
központi bizottsági ülését.

A köszönet szavát fejezte ki 
minden házigazda, közöttük Des
m ond Tutu püspök, a Nobel-béke- 
díjas fokvárosi anglikán érsek. 
„Köszönjük, hogy a győzelem kü
szöbén eljöttetek hozzánk ti, akik 
a legsötétebb években is hűségesen 
tám ogattatok minket. Ha Dél- 
Afrika népe győz, az a ti győzelme
tek is lesz” -  hangoztatta Tutu 
püspök.

H a Dél-Afrika népe győz... A d
dig azonban még hosszú és nehéz 
u tat kell megtennie. 1990-ben eltö
rölték ugyan a faji megkülönböz
tetés hivatalos politikáját, de a

K eresztyén felelősségünk a világért (II.)
3. A gondolkodásmód 
átalakításának szükségessége

Kétféle u ta t is igénybe lehet ven
ni. Az első: az intellektus útja, 
amely a józan ész belátására apel
lál. Tudom ányosan igazolja a 
m ostani folyam atok megállításá
nak szükségességét, s új megoldá
sokat javasol. Szakemberek fel
adata, hogy a napenergia felhasz
nálástól új adóreform ok bevezeté
sén keresztül kezdeményezzék a 
környezetbarát gazdaság kialakí
tását a jövő érdekében.

A m ásik út: a szív útja, vagy 
m ásként az érzelem keskeny ösvé
nye. Ebben a tanítási folyam atban 
arra  vállalkozunk, hogy új emberi 
értékeket közvetítsünk, új fontos
ság i sorrendet állítsunk fel az em
berben. Új értékek közvetítése a 
gondolattartom ány átprogram o
zását jelenti. Nem  attól lesz kü
lönb, boldogabb az ember, ha m i
nél többet fogyaszt materiális érté
kekből. Nem  azáltal él minőségibb 
életet, ha minél többet gyűjt és ha
rácsol. Az élet érték- és minőségjel
zői: minél több harm onikus kap
csolat embertársaival, minél több 
m eghitt óra a családban, más kö
zösségben (egyház, egyesület), mi
nél több készség a bajbajutott 
m eghallgatására, megsegítésére, az 
adni akarásra. M ás szóval, a m ate
riális kincsek, a szellemtudomá
nyokban való elmélyülés mellett 
spirituális értékek is gazdagíthat
ják  életünket. S ez utóbbi minden 
rendű és rangú em bertársunk bir
tokállom ány növelő tényezője le
het.

Kérdésünk m ár m ost az, hogy e 
spirituális dimenzió érzékelhetővé

válik-e kortársaink gondolattarto
m ányában hitbeli, vallásos élmény 
nélkül is, vagy elengedhetetlen fel
tétele a Krisztushoz fordulás, a lé
lek belső találkozása megváltásra 
utaltságában Megváltójával?

A m int a gazdaságban ma m ár 
nyilvánvaló, hogy nem a lehetséges 
mennyiséget kell előállítani, ha
nem a szükségest szabad megter
melni, akként a személyiség form á
lásában is nem a lehetségest kell 
felkínálnunk, hanem a szükségest 
kell elm ondanunk. Egy a szüksé
ges -  m ondja Jézus, s aki Ő t vá
lasztja, s igéjére figyelést, az a jó t, 
a legjobbat m ondhatja magáénak!

A gondolkodás m egváltoztatá
sának szükségessége igényli a pár
beszéd létrejöttét teológusok, köz
gazdászok, politikusok és termé
szettudósok, jogászok és művészek 
között — amelynek e rendezvényen 
is örvendetes tanúi vagyunk - ,  
hogy a társadalm i szemlélet kiala
kításában minden irányítást végző 
vállalja a m aga részfeladatát.

Luther, a reform átor, különbsé
get tett az egyszeri teremtés isteni 
aktusa és az állandó teremtés, a 
creatio continua folyam ata között. 
M íg az első kizárólag isteni csele
kedet, addig a m ásodik az ember 
részvételével történik. K itüntetett 
pozícióba helyezi Isten az embert, 
am ikor a saját terem tő m unkájába 
bevonja. A természet alakításával, 
a környezet otthohosabbá tételé
vel, az élet továbbplántálásával is
teni feladat részeseivé válunk. Ez
zel a szent hozzáállással szabad 
benne részt venni. A nnak tudatá
ban érdemes végezni, hogy a szent 
és örök Isten cselekszik általam. 
Nem végezhetem bárhogy, mert

Neki csak a legszebbet, a legjob
bat, a legkiválóbb minőséget sza
bad adni. A gondolkodás megvál
toztatása legmagasabb szinten ak
kor következik be, ha rádöbbe
nünk, a Teremtő m unkatársai va
gyunk. Micsoda kitüntetés és mek
kora felelősség ez!

4. Új életstílus modellje

Nem lehet kétségünk afelől, 
hogy minden teóriánál jobban ne
vel az élő példa. Politikusok kerék
párra  ülnek az éppen felavatott bi- 
cikliúton. Új épület homlokzatát 
megtörik, hogy az ott felnöveke
dett fenyő életét megmentsék. 
Nagyvárosban növelik a zöldöve
zetet és a sétáló negyedet.

A szolid és szerény, puritán élet
forma megélt valóságában hiteles. 
A fogyasztói igénynövekedés a 
szervezet rákos folyamatához ha
sonló burjánzás. A természetes fej
lődés az embrió növekedési folya
m atához hasonlít.

Az új életvitel meghonosodásá
hoz tartozik az ünnep megszentelé
se. A földi élet gyorsan tovatűnő 
alkalom  szeretteinkkel való 
együttlétre. De alkalom az Istennel 
való együttlétben feltöltekezésre, 
hogy az igaz emberségre törekvés 
ki ne vesszen a lélekből, meg ne 
fakítsa a hétköznapok szürkesége, 
és meg ne törje a másokban való 
csalódás kudarca. Az ünnep alka
lom önm agunkkal való megbéké
lésre is, hisz sokszor magunkkal 
viaskodunk a legtöbbet. Az idő Is
ten ajándéka. Nem közömbös, mi
vel m úlatjuk, milyen tartalm at 
adunk neki.

N apjaink gyakori angol kifeje-

mélységes ellentétek -  nemcsak fe
hérek és feketék, hanem elsősor
ban a feketék különféle csoportjai 
között -  megmaradtak. Hatalmas 
eredmény, hogy az ANC sikeres 
tárgyalásokat folytatott és folytat 
a legkülönfélébb politikai és etni
kai csoportokkal. Kialakult egy 
döntő egység, de a megmaradt el
lentétek hatalmas erőszak-hullám
ban fejeződnek ki. Ennek követ
keztében közbiztonság szinte nem 
létezik. Ugyanakkor óriási vára
kozás előzi meg a választásokat. 
Szinte csodavárás. Nincs az a kor
mány, amely minden vágyat és 
minden álmot ki tudna elégíteni. 
Lehetetlen 30 millió feketét egyik 
percről a másikra gazdasági és kul
turális szempontból egyaránt fel
emelni. Lehetetlen emellett stabili
zálni azt a gazdaságot, amely az 
utóbbi néhány évben rohamos 
romlásnak indult. Lehetetlen rövid 
idő alatt belső békét és konszolidá
ciót teremteni. Hatalmas lesz a csa
lódás. Valóságos veszély a polgár- 
háború veszélye. Ezt mindenki tud
ja  Dél-Afrikában, aki gondolkodik.

Épp ezért fogtak össze különféle 
szervezetek, hogy tanító munkát 
végezzenek a fekete népesség köré
ben. Tanítanak szavazni, taníta
nak gazdálkodni, tanítanak de
mokráciában élni. Tanítanak jogo
kat és kötelességeket. Az egyházak 
élen járnak  ebben a munkában. 
Nagy szükség van szolgálatukra, 
mert rajtuk kívül alig létezik az 
országban fekete értelmiségi réteg, 
amely a legjobb értelemben vett 
népnevelés m unkáját magára tud-

zése a Body-building (testedzés). 
Az ökológia új korszakában más
ként látjuk biológiai felépítettsé- 
günket. Új betegségek leselkednek 
ránk, új veszélyzónákba kerül 
egészségünk. Tudatosan kell véde
kezni ellene edzéssel a zöldben, 
sporttal a tornateremben, koco
gással a szabadban. Az új életvitel 
testi-biológiai aspektusa nem ke
vésbé fontos, mint a spirituális ér
tékkeresés a mindennapok során.

Ú jonnan megnyíló egyházi isko
láink, tanáraink az oktatás és ne
velés minden szintjén sokat tehet
nek ezen a téren a felnövő nemze
dék tudatformálásában.

Nem fejezhetem be rövid eszme
futtatásom at, hogy ne szóljak elis
meréssel a művészetek harm ónia
teremtő áldásáról. A művész zseni
je isteni szférákból érkezik a föld
re, ezért a transzcendens harm ó
niáját közvetíti számunkra. Emlé
keztet eredetünkre, és vágyat éb
reszt a tökéletes és az igaz után. 
Feledteti a pórias hétköznapit, és 
átvisz egy másik világ ünnepi való
ságába, hogy képesek legyünk 
megtenni azt, amire korábban 
gondolni sem mertünk. Az igazi 
művészet így hat emberre és kör
nyezetére, békességet sugallva, 
harm óniát teremtve, ösztökél az 
isteni jóra. Ezért környezetvédő, 
így része egy új életstílus jövőbeli 
modelljének.

„Azért vagyunk a világon, hogy 
valahol otthon legyünk benne.” Is
ten nem bérlőkijelölési joggal kül
dött ide a földre, hanem azért, 
hogy otthonunk legyen a terem- 
tettség. Úgy féltsük és vigyázzunk 
rá, m int a sajátunkéra, de amely 
ugyanakkor az Istené is. Neki is 
számadással tartozunk érte.

Szebik Imre

■ ná vállalni. Más út pedig nincs, 
csak az oktatás, a felemelés útja. 
Vagy magához emel 30 millió feke
tét 5 millió fehér, vagy mélységes 
mélyre zuhan az egész ország.

Láttam feketéket, akik önfeled
ten boldogok. Nem is akarnak szá
molni a gondokkal és szembenézni 
a nehézségekkel. Láttam feketéket 
és fehéreket, akik mérlegelik, mi
csoda roppant feladatok előtt áll 
az ország. Láttam rettegő fehére
ket, akik nem is tudják, mitől fél
nek jobban, egy lehetséges kom
munizmustól vagy saját helyzetük, 
vagyonuk esetleges bizonytalansá
gától. Egyfajta embert azonban 
nem láttam. Reménytelent. Itt 
mindenki bízik abban, hogy bár
milyen nagyok a kihívások, egy 
egymással egyetértő nép felül fog 
emelkedni a nehézségeken és sike
resen fogja felvenni a harcot a múlt 
maradványaival.

A helyszín maga több témát is 
adott a konferenciának. Találkoz
tunk dél-afrikai egyházi vezetők
kel ; láttunk filmeket a helyi egyhá
zak életéről; gyülekezetek vendé
gei voltunk egy vasárnap délelőtt 
(én magam egy johannesburgi an
gol nyelvű gyülekezetban prédikál
tam) ; minden evangélikust vendé
gül látott egy estére a zuluk luthe
ránus gyülekezete. De témát adoftx 
a helyszín olyan formában is, hogy 
ezen a helyen nem lehetett nem 
beszélni az Afrikát oly iszonyúan 
sújtó AIDS-betegségről. Hallot
tunk lelkészt, aki heti 6-8 AIDS- 
ben meghalt gyülekezeti tagját te
meti. Jelen volt egy ülésen és szólt 
a Központi Bizottság tagjaihoz 
egy AIDS-beteg fiatalember. De 
láttuk természetesen Afrika kedve
sebb arcát is: gyönyörködtünk az 
afrikai istentiszteletek liturgikus 
elemeiben, énekekben, táncokban, 
énekkarok és zenekarok felejthe
tetlen szolgálatában.

A johannesburgi központi bi
zottsági ülésnek volt egy kiemelke
dő feladata. Döntenie kellett a kö
vetkező, 1998-ban megrendezendő 
EVT nagygyűlés helyéről és témá
járól. Ünnepi világgyűlés lesz a 98- 
as, mert abban az esztendőben fog
ja  ünnepelni az EVT 50. születés
napját. Az alakuló gyűlést Amsz
terdamban tarto tták  1948-ban. So
kunk számára természetes lett vol
na emiatt, hogy Amszterdam adjon 
otthont a jubileumi világgyűlésnek. 
Győztek azonban a „másként gon
dolkodók”, s így az EVT a zimbab
wei egyházak meghívását fogadta 
el, amelyet a Zimbabwében élő va
lamennyi felekezet -  a római katoli
kus is -  képviselője aláírt. Harare 
lesz tehát az EVT következő nagy
gyűlésének helyszíne.

Ami pedig a tém át illeti: jubi
leum lesz -  bibliai értelemben. 
A világgyűlés témáját a Mózes 
harmadik könyvében leírt 50. esz
tendő, az elengedés éve, a nagy 
örömünnep adja. A mózesi tör
vény szerint minden 50. esztendő
ben vissza kellett állnia az eredeti 
rendnek. Elengedték az adósságo
kat, visszakapaszkodhattak a le- 
csúszottak, hogy Isten népének so
rában senki ne juthasson remény
telen helyzetbe. Menekülés a csap
dából -  ezt jelentette az 50. eszten
dő. Meg kell vallanunk, Izrael né
pe sohasem tarto tta  meg ezt az ün
nepet. Szelleme azonban átjárta a 
próféták igehirdetésén keresztül az 
egész népet. Hogy ez a szellem új
jáéledjen, azt fogja szolgálni mind 
az előkészület, mind az EVT nagy 
jubileuma.

Szabóné M átrai M arianna

Jó három  éve m ár, hogy a M agyar Rádióban rend
szeresebbé váltak az egyházi közvetítések. Először 

havonta tarto tt istentiszteleteket közvetítettek, majd 
több tárgyalás u tán  beállott a mai rend, hogy vasár
napról vasárnapra van istentisztelet vagy mise közve
títése, és a hét öt napján a különböző felekezetek fél
órás program ot adhatnak, egymást felváltva.

Am ikor ez a lehetőség kinyílt előttünk, m ár csak az 
volt a kérdés, hogy kik csinálják meg a m űsorokat és 
a közvetítést. H ála Istennek, nem kellett kísérletez
nünk, hiszen „profi” rádiósaink vannak, akik ezt na
gyon jól meg tudják oldani. Lengyel Anna  és férje, 
Rados Péter évtizedek ó ta  dolgoznak a rádióban, egy
házunk vezetősége őket bízta meg egyházunk m űsorai
nak vezetésével, elkészítésével. Velük beszélgetünk 
most, egy csendes tavasz eleji estén, szép otthonukban. 

-  Hogyan emelékeznek vissza arra a kezdetre?

Akik az éteren keresztül közvetítik az igét
Lengyel Anna lelkesen m ondja, hogy m ár sok évvel 

ezelőtt gondolkodott azon, m int rádiós, hogy kellene 
egy vallási vagy egyházi szerkesztőség, mely ezeket a 
lehetőségeket kézben tartja  és szervezi. Ezért végez
tem el m ár korábban -  m ondja -  a Teológiai Akadé
mia levelező tagozatát. Célom ezzel elsősorban nem 
a gyülekezeti szolgálat volt, hanem  az, hogy a rádió
ban „szakszerűen”, teológiailag is helyesen és tisztán 
végezhessek egyházi műsorszerkesztést. Kell, hogy a 
közszolgálati rádióban legyen helye az egyháznak, 
legyenek műsorok, közvetítések. Jelenleg két területen 
kell feladatokat m egoldanunk: istentiszteletek közve
títése és a félórák nívós ellátása.

-  Először az istentiszteletek közvetítéséről kérdezek. 
Milyen feladatot jelent ez kettő jük számára?

-  Rados Péter: Nagy a különbség előre felvett m ű
sorok összeállítása és egy élő közvetítés között. Az élő 
közvetítés nagy idegfeszültséget jelent. A nna végzi a 
közvetítés riporteri m unkáját, nekem, m int adásveze
tőnek ju t a kivonult műszaki stábbal való összehan
golás, m inden apró  m ozzanat figyelése és az azonnali 
döntés. Előre elkészített „forgatókönyv” készül min
den közvetítésre. Ezért felkeressük m ár megelőzően a 
lelkészt, hogy megbeszéljük, mi mennyi időt vesz 
igénybe, lesz-e keresztelés, énekkari szolgálat, és en
nek megfelelően mennyi lehet az igehirdetés időbeni 
terjedelme. Az egész közvetítésnek úgy kell összeáll- 
nia, hogy híven tükrözze az evangélikus istentisztele
tet, de jó  rádióm űsor is legyen.

-  Lengyel Anna: Azért megyünk m ár jó  előre meg
beszélni mindezeket, hogy megismerjük a gyülekezet 
történetét, a lelkész személyét, mi az, amit el kell 
m ondanunk -  éppen a rádióműsorszerüség m iatt - ,  
hiszen nem csak evangélikusok, hívő emberek, de 
olyanok is hallgatják, akik semmit nem tudnak egy
házról, evangélikusságról, igehirdetésről. Ismerőssé 
kell tenni a hallgatókat. S hogy ez mennyire fontos, 
az kitűnik a visszajelzésekből, melyeket bőven ka
punk egy-egy közvetítés után.

-  Milyen a kapcsolat a lelkészekkél?
-  Rados Péter: Nagyon jó  együtt dolgozni evangéli

kus lelkészekkel. Fiatal lelkészekkel, lelkésznőkkel és 
idősebbekkel is dolgoztunk m ár együtt. Vannak kon
zervatívabb és m odern szemléletűek közöttük. De 
m indenütt jó  volt az összhang, m egértettük egymást, 
és az együttes m unkából öröme lett a hallgatóknak. 
Ezt is visszajelezték.

-  Milyen a közvetítések zenei része?
-  Lengyel Anna: Vannak profi egyházzenészeink, 

művészeink, de természetesen nem lehet minden gyü
lekezetben őket megtalálni. A dtunk m ár riporto t a 
fóti Kántorképzőből is és bem utattuk, hogy milyen 
nívón van a kántorképzés. A gyülekezetek éneklésével 
néha gond van. A templomok helyreállításánál sajnos 
utolsó helyen vannak az orgonák. H a pedig az orgona 
rossz, milyen legyen a gyülekezet éneklése? Jó volna 
ezen a szemléleten változtatni. Meg azon is, hogy 
legyen biztos, hivatásos kántora a gyülekezetnek, ta 

lán éppen tanár vagy tanító bekapcsolásával. Nagy 
élményünk volt az eddigi közvetítések során a csővári 
énekes liturgia és erre sokan felfigyeltek.

-  Térjünk át a félórák közvetítésére!
-  Lengyel Anna: Az anyagot egyházunk életének 

figyelése közben gyűjtjük. Én csinálom a beszélgeté
seket, riportokat, Péter „vágja össze”, formálja 
készre.

-  Rados Péter: A működő, élő egyházat igyekszünk 
bemutatni. Fontos a háttér is, egyházunk szlovák és 
német kisebbségére is tekintünk. Az evangélikus iden
titást igyekezünk erősíteni, de ugyanakkor ez a műsor 
elhelyezi a magyar evangélikusságot a magyar társa
dalom ban is. Jó volt pl. a múlt év tavaszán a Teológiai 
Akadémián rendezett ifjúsági konferencia, ahol fiatal
jaink magas színvonalon m utatkoztak be. Amikor 
németül kérdeztek, németül, ha angolul kérdeztek, 
angolul tudtak válaszolni. Ez még felnőtteknél is sok
szor nehézséget okoz.

1  Milyen terveik vannak?
-  Lengyel Anna: Szeretnénk a gyülekezeti életet 

jobban bevonni a közvetítésekbe. Most m ár rende
ződnek munkakörülményeink, szeretnénk helyszínek
re kimenni. A baj csak az, hogy nem kapunk, vagy 
csak későn információkat. Nem elég egy-két nappal 
előbb jelezni az eseményt. A „nem püspöklátogatá- 
sos” helyi eseményekről legalább két-három héttel 
előbb szükséges tudnunk. Várjuk az információkat! 
Hangképes beszámolókat készítenénk.

-  Köszönöm a beszélgetést és kívánom Isten áldását 
és erejét szép munkájukhoz.

Tóth-Szöllős Mihály
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A tanítványok húsvétja Az asszonyok húsvétja
„Bár az ajtók zárva voltak, be

ment Jézus, megállt középen, és ezt 
mondta: Békesség néktek." (Jn
20,26)

A háromnapos ünnepre jó  taná
csokat kapok a tavaszi elkésett, de 
még elvégezhető kerti munkákhoz, 
a népi -  természetesen -  környezet
barát tojásfestéshez, biztató szava
kat a meteorológustól és bölcs in
telmeket a túlzsúfolt, m ár régen 
szűk utakon való biztonságos köz
lekedéshez. Jönnek az ötletek a rá
dióból, televízióból, hogy mi min
dent lehet kezdeni három szabad 
nappal... és biztos lehetek, hogy 
majd az ünnepek után kapok né
hány praktikus tanácsot, miként 
hasznosítsam a megunt és kiszá
radt sonkamaradékot...

Természetesen kívánnak szép 
húsvétot minden kedves hallgató
nak, nézőnek...

De hova lett a keresztyén ün
nep? Mikor, hogyan ölte meg a 
tojás és a főtt sonka ezt az ünne
pet? Milyen volt régen? A kezdet, 
az eredet izgat: mit csináltak ők, a 
tanítványok ez alatt a három nap 
alatt? Ők, akiket „szentként” em
legetnek?
Mind elfutottak...
Egy kíváncsiskodó még ott marad, 
de amikor megfogják, a ruhájából 
is kibújik. Pedig nem is olyan régen 
még énekelve mentek ki a Gecse- 
mánéba... Elszállt az ének, a bá
torság is, de talán a hit is : Mégsem 
ez az az ember, akire vártunk, aki
ben reménykedtünk...

Két tanítványt, legfeljebb hár
mat érdekel a további fejlemény.

Péter még ott van a főpap udva
rában: inkognitóban figyeli az ese
ményeket, s aztán keservesen sírva 
fakad. Kit sirat? Mi történt a kar
dot rántó, a mindig gyorsan vála
szoló emberrel? A források csak a 
tényt idézik: „keservesen sírt...”

Ótt van még egy, aki „látta mi 
történt”... „megbánta amit te tt...” 
Ha kicsit szigorúbban veszem a 
forrást: az egyetlen, aki tanúja volt 
az elítélésnek. A megvetett, a kire
kesztett a magyar mondóka szerint 
az „árulkodó Júdás” . .. ő megbán
ta, amit tett és radikálisan levonta 
a következtetést: elég... Az evan
géliumi híradás is szűkszavú: „el
ment és felakasztotta m agát...”

A szeretett tanítvány még ott 
van a kereszt alatt, de a temetésen 
m ár senki nem-vesz részt.

Arimátiából származó József és 
talán Nikodémus, aki a végtisztes
séget megadja, ha nem is egészen 
rendesen, mert a „hét első napján” 
néhány asszony mégis elindul a sír 
felé, megadni a végtisztességet...

A tanítványok gyászolnak és si
ratják -  valahol Jeruzsálemben -  
talán magukat, az elvesztegetett 
három évet, talán a Názáretit, aki 
azért mégiscsak a szívükhöz nőtt.

Keresem az ünnepet és nem talá
lom. Zavart, bizonytalan embere
ket látok a Bibliában is!

Miért keresitek a halottak között 
az Élőt?
-  Az angyal kérdezi így az asszo
nyokat. S a kérdésben talán ott 
van a válasz is, amit keresek. A ta
nítványok halottak, erkölcsi, lelki 
halottak, mert nincs közöttük Jé
zus. Itt is igaz lesz a teológiai igaz
ság: Isten keres s talál rá újra erre 
a társaságra;'kétségbeesett helyze
tükön a Feltámadott békességre 
hívó szava segít. Mi soha nem ta
láljuk meg Istent. Üres sír, síró, 
kétségbeesett embertömeg -  ez volt 
akkor, a tanítványok első Húsvét- 
ján.

De Ő megjelent a 12-nek és so
kaknak. Nem kísértetként, hanem 
emberként. Szinte mániákusan 
húzzák alá az Evangéliumok, hogy 
Jézus valóságosan jelenik meg, ott 
vannak a kezén a szögek helyei. Ez 
a Jézus leül, és megtöri az emmau- 
siaknak a kenyeret és akkor felis
merik, akkor kezdik megérteni 
mindazt, amit az idegen magyará-

Az Újszövetség nemcsak azoknak 
a húsvétjáról számol be, akik Jézus 
közvetlen környezetéhez tartoztak, 
hanem megemlít néhány olyan sze
mélyt is, akik kívülállók voltak, de 
mert szemtanúi voltak Jézus szenve
désének és halálának, valami mó
don át kellett élniük a húsvéti ese
ményt is, Jézus feltámadását, illetve 
a Jézus feltámadásáról szóló híre
ket is meg kellett hallaniuk.

Ahogyan az asszonyok, vagy a 
tanítványok, úgy ezek a többiek se 
tudták, hogyan támadt fel Jézus. 
Magát az eseményt ők sem látták, 
de bizonyos dolgokat meg kellett 
tapasztalniuk abból, ami Jézus fel
támadásával összefüggött.

Máté tudósít arról, hogy a főpa
pok és a farizeusok kérték Pilátust, 
hogy őriztesse Jézus sírját, mert 
Jézus arról beszélt, hogy harm ad
napon fel fog támadni. Ők ugyan 
nem hitték ezt, de azt gondolták, 
hogy a tanítványok ellophatják Jé
zus holttestét és elhíresztelhetik, 
hogy tényleg feltámadt. Pilátus 
ugyan nem adott őrséget, de meg
engedte, hogy a zsidók a maguk 
őrségét rendeljék a sír mellé. (M t 
27,62-66).

M it tudunk meg a sir őreiről? 
Azt, hogy magáról a feltámadásról 
nem tudnak semmit addig, amíg a 
hét első napján a sírhoz jövő asszo
nyoknak meg nem jelenik „az Úr 
angyala”, el nem hengeríti a sírt 
záró követ, és ki nem derül, hogy 
a sír üres. M áté azt írja, hogy az 
örök halálra rémülnek (28,4), de 
nyilván hallják, amit az angyal

zo tt:.„nem  így kellett ennek tör
ténnie. . .”

S örömmel adják a hirt tovább 
és tovább: „Láttuk az U rat!” 
E nélkül a „látás” nélkül nincs 
Húsvét.

Mi is ezt a látást kapjuk. Ez a hit 
Húsvét ajándéka. Ajándékot kap
nak a tanítványok: a „látás”, a hit 
ajándékát. Ez a csoda újra és újra 
megtörténik Isten ajándékaként. 
Nem lehet őt megidézni, megtalál
ni! Ő talál rád, rám. Ez a titok, 
amit soha nem fogunk tudni meg
fejteni. Isten rád talál és küld.

„Legeltesd a bárányaim at” .— 
mondja újra Péternek, nem a bi
zonyságtevőnek, nem a sírónak, 
kardot rántónak, hanem annak, 
akit újra megkeres és hittel ajándé
koz meg; nem önhittséggel, hanem 
Krisztus-hittel.

„Bár az ajtók zárva voltak, be
ment Jézus, megállt középen és ezt 
mondta: Békesség néktek.” (Jn
20,26)

Kertész Géza

mond az asszonyoknak: „Ti ne fél
jetek! M ert tudom, hogy a megfe
szített Jézust keresitek. Nincsen itt, 
mert feltámadt, amint megmond
ta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a he
lyet, ahol feküdt.” (28,5-6). Azt 
gondolom, hogy az őrök is láthat
ták, hogy üres a sír. Azt is hallhat
ták, hogy az angyal elküldte az 
asszonyokat a tanítványokhoz, 
hogy közöljék velük ezt a hírt.

Az őrök számára tehát ez volt a 
húsvéti esemény: az angyal félel
metes megjelenése, az a közlés, 
hogy Jézus, akit megfeszítettek és 
eltemettek, feltámadt, láthatták az 
üres sírt, és hallhatták, hogy ezt a 
jó  hírt közölni kell a tanítványok
kal.

Róluk nem olvassuk, hogy a hír
vivő asszonyokhoz hasonlóan 
(28,6-10) találkoztak volná a feltá
madt Jézussal. Róluk csak azt ol
vassuk, hogy „néhányan” közülük 
(úgy látszik nagyobb őrséggel biz
tosították a sírt, amellett, hogy le
pecsételték a sírzárq lrqyet 2|7,66),. 
„bementek a vájcosb#, s je),entették. 
a főpapoknak mindazt, ami tö r
tént” )28,11).

M áté csak sejteti, hogy az őrök 
kénytelenek voltak igaznak elfo
gadni azt, am it láttak és hallottak. 
Az bizonyos, hogy látták az üres 
sírt, amit két napig őriztek, amin 
ott volt a zárókő, és a zárókövet a 
szemük láttára hengerítette el az 
angyal. Ők nyilván nem szegték 
meg a parancsot, hiszen azért állí
to tták oda őket, hogy vigyázza
nak, nehogy a tanítványok ellop-

A Biblia gyakran tanít bennün
ket arra, hogy az utolsókból elsők 
lehetnek. A húsvéti történet asz- 
szonyszereplői is ékes példák erre.

Milyen sokan és szívesen hivat
koznak arra, hogy Jézus csak fér
fiakat választott a tizenkettő közé, 
a régi egyházban nő nem lehetett 
pap, püspök, sokáig gyülekezeti 
elöljáró, presbiter se. Ádám terem
tetett elsőnek és azután Éva. Leg
feljebb a megkísértett, a bukott 
szerep, a gyengébb nem helye m a
radt a számára. U tolsó lett.

Nem is olyan szégyellni való ál
lapot. U tolsónak lenni a kereszt 
alatt, a súlyos kővel lezárt sírnál.

Húsvét hajnalán mégis elsőnek 
siettek végtisztességet tenni a ked
ves halottnak. És elsőnek látták az 
elhengerített követ, elsőnek ám ul
tak az üres síron. Elsőnek hallot
ták az angyal szavát: „A megfeszí
tett Jézust keresitek? Nincs itt.

ják  Jézus holttesték. így lehetetlen, 
hogy valaki behatolt volna a sírba 
és mégis ellopta volna a holttestet. 
Valami csodának kellett történnie 
ahhoz, hogy a sír mégis üres volt. 
Az angyal pedig azt m ondta, hogy 
Jézus feltámadt, „amint megmond
ta”. Az őrök ezt az egyetlen magya
rázatot tudták elfogadni. Nyilván 
ezt közölték a főpapokkal.

És a főpapok?  M áté érezteti, 
hogy ők is kénytelenek elfogadni 
ezt a m agyarázatot. Csak nem 
akarják, hogy ez elterjedjen, hogy 
kiderüljön: mégis Jézusnak volt 
igaza. Az a véleményük -  ezt be
szélik meg a vének tanácsával - ,  
hogy a „szem tanúkat” el kell némí- 
tani. Nem szabad, hogy az őrök is 
ugyanazt m ondják, amit az asszo
nyok máris híresztelnek. Erre 
egyetlen megoldás van: az őrök 
m ondják azt, hogy ők nem tudnak 
semmit, m ert sajnos elaludtak, és 
azalatt ellopták a tanítványok Jé
zus holttestét. Erre a  hamis vallo
másra úgy bírják rá  a katonákat, 
hogy „sok ezüstpénzt” adnak ne
kik (28,12). Sokba kerül ez, mert 
persze katonáknál az ilyen mulasz
tás, elaludni az őrségben, súlyos 
vétek. De még a protekciójukról is 
biztosítják őket.

M iért? M ert nem akarják elfo
gadni az igazságot. M áté szándéka 
nyilvánvaló: bebizonyítani, hogy 
ezek a főpapok és vének Jézus el
lenségei, és semmiképen nem akar
ják , hogy az emberek higgyenek 
Jézusnak és tanítványainak. Az 
evangélisták többször is rám utat-

Feltám adt!” Asszonyt szólított ne
vén a feltámadt Jézus is elsőnek: 
„M ária!”

M agdalai M áriát asszonyok kö
zött is az utolsó helyen találta meg 
Jézus -  hét ördögtől szorongatva 
- ,  hogy feltám adásának első tanú
jává tegye: „Menj az én testvérem
hez, és m ondd meg nekik: Felme
gyek az én A tyám hoz...” Utolsó 
m ondhatta el elsőnek: „Láttam  az 
U rat!” Jézus él!

Ne féljünk a hátul kijelölt, lesaj
nált, utolsó helytől! A nagy Ven
déglátó az utolsó helyet választó
hoz megy oda: „Barátom , ülj fel
jebb!”

M a nagy tülekedés van az első 
vagy legalábbis az előbbre eső he
lyekért. Ne kísértsen meg bennün
ket ez a tülekedés. Ez nem Jézus 
helye és nem Jézus népének a he
lye. Elképzelhető-e utolsóbb hely a 
golgotái keresztnél? S Jézus azt

nak, hogy a kortárs főpapok és a 
farizeusok tanácsának tagjai ha
talm ukat, befolyásukat féltették 
Jézustól. Számukra a Jézus feltá
m adásáról szóló húsvéti hír a vere
séget jelentette. Ezért egy ellenté
tes, hamis hírt bocsátanak útjára: 
a tanítványok becsapják az embe
reket, az a hír hamis, amit Jézus 
feltám adásáról terjesztenek. M áté 
meg is jegyzi, hogy ez a „szóbe
széd” elterjedt a zsidók között 
„mind a mai napig”, vagyis az 
evangélium leírásának idejéig.

A főpapok és a vének húsvétja 
ilyen volt. A  hatalomféltésnek, a 
megvesztegetésnek, a hazugságnak 
a húsvétja. Az evangélista érezteti, 
hogy a húsvéti öröm be valami ke
serű üröm csepp is vegyül. Nem 
mindenki örül a húsvéti evangé
liumnak. Persze, lehet m ondani 
azt, am it m ár az óegyházban is 
m ondtak: a főpapok, a vének, és 
a felbérelt katonák híréről m inden
ki könnyen m egállapíthatja, hogy 
hamis. H a nem aludtak  el, akkor 
nyilván hazudnak, m ert nem lop
hatták  el Jézus holttestét. H a meg 
elaludtak, mivel tudják bizonyíta- 
ni. hogy ellopták?

De nem ez az érvelés a fontos. 
Az a fontos, hogy az asszonyok, a 
tanítványok, Pál szerint még sok 
száz ember és ő maga is személye
sen találkozott a feltám adott Jé
zussal. Szemtanúk írták  meg az 
evangéliumokat és az apostoli le
veleket, azért, hogy a  késői utódok 
is higgyék, hogy Jézus a Krisztus, 
az Isten fia, hogy ő él, és hogy „e 
hitben” életünk legyen „az ő nevé
ben” (Jn 20,31)

Dr. Muntag Andor

m ondta: „H a valaki utánam  akar 
jö nn i... vegye fel a keresztjét.” Ke
resztért nem kell tülekedni. Az 
utolsó hely mindig szabad. Utolsó 
helyen Jézussal! A feltámadásban 
is együtt Jézussal! Kell-e ennél el
sőbb hely?

Utolsókból lesznek az elsők. 
A feltámadáskor. Együtt Jézussal!

Karíné Csepregi Erzsébet

KITÜNTETÉSEK  
A NEM ZETI Ü N N EP  

ALKALMÁBÓL
Az ünnep alkalmából különbö

ző díjakat osztottak ki, közöttük 
egyházunk tagjai is szerepeltek.

*

Széchenyi-dijat kapott dr. Kar
dos Ernő, a Konzerv- és Paprika
ipari Kutatóintézet nyugalmazott 
igazgatója, a Budahegyvidéki 
Gyülekezet volt felügyelője.

*
Liszt Ferenc-díjat kapott Sulyok 

Imre zeneszerző, orgonaművész, 
zenetörténész, aki egykor a Teoló
giai Akadémián tanított, m ost a 
Budapest-kelenföldi gyülekezet 
orgonistája.

*
Ferenczy Noémi-díjat kapott 

Tóth Sándor textilművész, a Buda
pest Deák téri Evangélikus G im 
názium tanára.

*
A Művelődés Szolgálatáért díjat 

kapta IQ. Fasang Árpád zongora- 
művész, a M agyar Unesco Társa
ság Titkársága főtitkára, Budapest 
Deák téri presbiter.

*
Szeretettel gratulálunk kitünte

tett Testvéreinknek, Isten áldását 
kívánva további szolgálatukra.

M atth ias G rüne» aid müve

A „többiek” húsvétja

Nagyhét VenezuelábanA második világháború után újjászervezett vene- 
i T  zuelai evangélikus munka, amely mint németek 
között végzett szolgálat -  megszakításokkal bár -  de 
1894 óta fo lyt, 1952-ben kezdődött meg. A z akkor már 
háromnyelvű gyülekezetből -  németből, magyarból és 
lettből -  álló caracasi egyház egy kertvárosban bérelt, 
volt iskolaépület barakkszerű nagytermében tartotta 
istentiszteleteit és a volt iskolatermekben helyezkedtek 
el a lelkészi hivatalok és egyéb gyülekezeti szolgálat is 
ezekben fo lyt. Azonban az épületek elhanyagolt álla
potban voltak és azok bére nagy terhet jelentett a hívek 
számára, továbbá a telek hosszú és keskeny volta pedig 
nem volt alkalmas arra, hogy azon egy templom épül
hessen. így már 1954-ben sikerült a város középpontjá
tól távolabb, egy Chacao nevű, már a spanyol gyarmati 
időkben meglevő falu közelében, kölcsön segítségével, 
egy megfelelő telket megvásárolni, amelyen a követke
ző években felépült a caracasi evangélikusok új egyházi 
központja, amely a következő épületekből álllott: a 
nagytemplomból, amely alatt gyülekezeti terem volt; 
egy kápolnaépületből, amely alatt a tanácsterem és az 
egyházfi-lakás számára volt hely; a három lelkészla
kást és irodákat magában foglaló parókiából és egy 
internátusi épületből.

Amikor ezek az épületek elkészültek és azokat a 
Lutheránus Világszövetség akkori elnöke, dr. Hanns 
Lilje német püspök 1957júniusában felavatta, akkor -  
egy-két kertes háztól eltekintve -  alig volt épület az új 
templom környékén. A legfontosabb egy régi, több száz 
éves vendégfogadó volt, amelyet Fülöp apostolról, „San 
Felipe"-ről neveztek el. Ennek a falán egy emléktábla 
három történelmi eseményre hívta fe l  a figyelmet. 
Ugyanis ennek a fogadónak a környékén kezdődött 
meg a 18. században a kávétermesztés Venezuelában, 
amit egy katolikus pap, Padre Mohedano honosított 
meg. -  Továbbá: e vendégfogadóban szállt meg 1800 
januárjának az elején Alexander von Humboldt, a híres 
német tudós és utazó, valamint munkatársa és innen 
indultak el a Humboldt által részletesen leírt, 2600 
méternél magasabb „Silla" nevű hegycsúcs megmászá
sára. -  Végül itt írta Jósé Angel Lamas, az ország 
legnagyobbnak tartott zeneszerzője egy zsoltár latin 
nyelvű szövegére az egyik legismertebb nagypénteki 
egyházi ének dallamát.

M a az evangélikus templomot felhőkarcolószerű iro
da- és lakóépületek veszik körül, a fogadó az emléktáb
lával együtt eltűnt, helyet adva egy luxuskivitelű lakó
épületnek, de a szép nagypénteki bűnbánati zsoltár ma 
is felhangzik az ország sok katolikus templomában, sőt 
-  szólóénekként -  az evangélikusban is.

Amint arról említés történt, a caracasi evangélikusok 
temploma, amelynek társtulajdonosai a magyarok is, 
egy azóta a város által elnyelt, régi kis venéz falu  
közelében áll, amelynek a közepén egy ugyancsak sok 
évszázados katolikus templom található. Minthogy 
szomszédok lettünk, nemcsak egymás harangjainak a 
szavát hallhatjuk, hanem megfigyelhettük egymás ün
nepi szokásait is. M ost a Chacaóban lakók nagyheti 
ünnepeléséről szeretnék írni.

Ez a virágvasárnap előtti pénteken kezdődik, amikor 
is a plébániához tartozó fia ta l legények egy nagyobb 
csoportja a késő délutáni órákban, a templomban gyü
lekezik, majd onnan a pap áldásával elindulnak a több 
mint 2000 méter magas Avila hegy megmászására, 
amely Caracas városa fe le tt magasodik. A csúcs alatt 
töltik az éjszakát, amely ilyen magasságban a trópusi 
vidékeken is igen hűvös. Tüzet nem rakhatnak, mert a 
hegylánc nemzeti park és védett terület, ahol az erdőtűz 
veszélye m iatt még gyufát sem szabad használni. Amint 
azt többen elmondták nekem, ez a hegymászás valami
képpen összefügg a bűnök megváltásával, az elviselendő

szenvedések pedig a gyónás alkalmával kirótt bünteté
sekhez hasonlíthatók. A hagyományból nem derül k i  
pontosan, hogy valóban van-e érdemszerző jellege ilyen 
zarándoklaton való részvételnek, sem az, hogy ezt ma
gukért, vagy másokért -  így például a gyülekezeti tago
kért -  vállalják a fiatalok. Egy biztos: a részt vevő 
legények komoly feladatnak, sőt kitüntetésnek veszik 
azt, ha e hegymászó csoporthoz tartozhatnak. Tudtom
mal nem vihetnek magukkal elemózsiát vagy italt, csak 
az útjukba eső hegyi patakok vizéből vagy forrásokból 
meríthetnek vizet.

A kirándulásnak van egy különleges célja: egy, a 
csúcs közelében élő, bizonyos pálmafajta ágainak a 
levágása és a faluba való leszállítása. Ez azt jelenti, 
hogy szombaton délután a Chacaói templom előtt nagy 
tömeg gyülekezik össze és ott várja áz elfáradt, de 
egyházi énekeket éneklő, pálmaágakkal megterhelt fia 
talok megérkezését. Ezeket az ágakat elhelyezik a 
templomban, majd másnap, virágvasárnap, a pap meg
áldja azokat, majd minden család visz egy-egy pálma
ágat otthonába. E zt az ágat a család a legszebb szobá
ban kifüggeszti vagy vázába helyezi és közel 11 hónapig 
megőrzi. A következő év hamvazószerdáján azután a 
megszáradt pálmaleveleket elégetik és azok hamvát 
elviszik a templomba, ahol a lelkész abból vesz egy 
csipetnyit és azzal rajzolja fe l  a keresztet az istentiszte
leten részt vevő családtagok homlokára.

Ez a szokás -  minden bizonnyal -  bibliai tanításokra 
emlékeztet, mert elmondja, hogy m i is olyanok va
gyunk, mint a virágvasárnapi tömeg: sokszor pálma
ágakat lengetünk, és szánk az Urat magasztalja, sőt 
készek vagyunk érette áldozatot is hozni, de később 
elfelejtkezünk Őróla. Pedig csak por és hamu vagyunk. 
Elesett állapotunk felismerése minket bűnbánatra kell, 
hogy indítson.

A bűnbánat érzésének megnyilvánulása jellemezte  
régen a venezuelai nagyhét nagyobbik felét. M a ez már 
eltűnőben van, fő leg  a nagyvárosokban, ahol az embe
rek az iskola- és munkaszüneti napokat arra használják 
fe l, hogy lemenjenek hosszabb időre a tengerparti fü r 
dőhelyekre, vagy egyéb utazásokat tegyenek. De az 
evangélikus templommal szomszédos Chacao község  
templomában még él az a szokás, hogy abban a nagy hé
ten naponként bűnbánati istentiszteleteket tartsanak. 
Ezeken a 10 éven aluli gyerekek lilaszínű köntöst kap
nak, amelyet azután nagypéntekig viselnek, mégpedig 
nemcsak a templomban, hanem az utcán is. Néha eb

ben, a bűnbánat színére utaló hosszú öltözetben fogócs- 
káznak a játszótereken, sőt láttam ilyen mezben fu tba l
lozó gyerekeket is. A lila köpenybe öltözötteket „názá- 
retieknek" („nazarenos") nevezik. Nyilván a spanyol 
papok által elterjesztett szokás ez, mert Spanyolor
szágban ma is vannak fa lvak  és városok, ahol a nagyhét 
egyes napjain nem csupán a gyerekek, de a fe lnő ttek  is 
magukra veszik a bűnbánók lila köntösét.

Nagypéntekhez közeledve a templom is gyászba öltö
zik. Gyászleplekkel takarják be a fő -  és mellékoltáro
kon álló kereszteket és elhelyezik a templomnak egy 
központi helyére azt a koporsót, amelyben a halott 
Jézus fából faragott teste pihen. Ezt az év többi napjain 
egy raktárban tartják. Nagypénteken egyébként nincs 
mise (úrvacsoraosztás), azon csak imaórákat tartanak.

M ár nagyszombaton délután ünneplik meg Venezue
lában a feltámadást. A templomi istentiszteletek mel
lett ennek főbb  alkalma a feltám adási körmeneten való 
részvétel. E zt nagy vidámság jellemzi. A z énekek dalla
ma és ritmusa emlékeztet a karácsonyi felvonulásoké
ra; az azokat kísérő zaj a bibliai történeteket jó l  ismerő 
keresztyének számára idegen, mert az evangéliumi el
beszélésekből tudják, hogy a szombat a nyugalom napja 
volt. A dél-amerikai ember ezt a napot azonban már a 
„dicsőség napjá" -nak nevezi (dia de la gloria) és ennek 
megfelelően ünnepli. A feltámadási körmenet után már 
sor kerül a családok és egyéb közösségek sok evésben 
és ivásban, táncban és világi énekekben gazdag együtt- 
létére. Ezek persze átnyúlnak a húsvét hajnalát jelentő  
órákba is, így a húsvéti templomi istentiszteleteken -  
általában -  kevesen találhatók az így „ünneplők" kö
zött, míg a mi istentiszteleteink ilyenkor a leglátogatot
tabbak.

Húsvétkor azonban él még a legtöbb venezuelai fa lu 
ban egy népszokás: a „Júdásverés”. Egy fá ra  egy élet
nagyságú rongybabát akasztanak fe l. Ezután hamaro
san -  botokkal felszerelve -  a fához sietnek a fa lu  
legényei és addik ütik-verik a rongybabát, amíg az 
darabokra nem szakad, és le nem esik a kötélről.

Furcsa befejezése ez a nagyhétnek! A z igaz, hogy a 
Szentírásból tudjuk: Júdás egy fá n  függve végezte éle
tét, de azt is tudjuk, hogy a nagyhét és húsvét főszerep
lője más volt: az, akiről a próféta így szó lt: .nem volt
néki alakja és ékessége és néztünk rá, de nem volt 
orcája kívánatos... pedig betegségeinket Ő viselte, és 
fájdalmainkat Ő hordozta és m i azt hittük, hogy osto- 
roztatik, verettetik és kínoztatik Istentől... Azért részt 
osztok N eki a nagyokkal... mivelhogy... sokak bűnét 
hordozta és a bűnösökért imádkozott." (Ézsaiás 53)

Pósfay György
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Rendhagyó templomrenoválás Egyházm egyei presbiteri csendesnap Hartán
„Ti se kérdezzétek, mit egyetek 

vagy mit igyatok és ne kételkedje
tek. M ert mindezeket a világi pogá
ny ok kérdezik; a ti atyátok pedig 
tudja, hogy néktek szükségetek van 
ezekre. Csak keressétek az Isten 
országát, és ezek mind megadatnak 
nektek. Ne fé lj te kicsiny nyáj, mert 
tetszett a ti Atyátoknak, hogy nék
tek adja az országot."

Lk 12,29-32.

Valahol itt van elrejtve az önzet
lenség titka. Sokáig halogattam  
ennek a cikknek a megírását. Va
jon  nem tűnik-e majd dicsekvés
nek, amiről írok? Mégis elszántam 
magam, m ert történetünk bátorí
tás lehet m ások számára. A felső
petényi gyülekezet (N ógrád me
gye) alig több mint 300 lelket 
számlál. Valóban kicsiny nyáj. 
Mégis olyan, m int amilyennek Jé
zus lá tta tta  az övéit; Isten iránti 
bizalommal teljes.

Néhány évvel ezelőtt nagy áldo
zattal és még több m unkával új 
parókiát építettek abban a re
ményben, hogy a gyülekezetnek 17 
év szünet u tán  újra lesz helyben 
lakó lelkésze. Az ezért m ondott 
imádságok m eghallgattattak, s alig 
egy évvel ideköltözésünk u tán  a 
gyülekezet templom renoválásba 
fogott. Festői környezetben, a 
Cserhát hegyei között meghúzódó 
falucskában, egy kis patak  partján 
épült 1784-ben a gyülekezet tem p
loma.

A hívek szomorkodva nézték 
külső állapotát, amely igen lerom
lott az utóbbi évek során. Bár két 
éve a tetőszerkezetet kijavították, 
a többire m ár nem futotta a költ
ségvetésből. Azóta az árak  csak 
felfelé kúsztak és a gyülekezet va
gyona tetemesen nem gyarapo
dott. A gyülekezet vezetősége elha
tározta, hogy belefognak a temp
lom felújításába. Az anyagra még 
csak-csak tellett a pénzből, de mes
terembereket fogadni m ár nem 
tudtunk volna. Ekkor jö tt a „cso
da” . A gyülekezethez tartozó ipa
rosok Janecskó Pál irányításával 
vállalták, hogy szabadidejüket fel
áldozva, ingyen, szeretetből elvég
zik a m unkát. S ez az, am iért tollat 
ragadtam , m ert úgy gondolom, 
hogy ez nem mindennapi. A m un
ka 1993 őszén példaszerűen el is 
készült. Hiszen a sajátjukat építet
ték ! önzetlenül. Időt és fáradságot 
nem kímélve. Az állványozás 
anyagát összehordták házaktól, a 
helyi TSZ-től kölcsön. Az asszony
testvérek főztek a m unkásoknak. 
Valóban úgy voltunk együtt, m int 
egy család, amelyik a közös o tt
hont építi, szépíti. Sokan, sokfélék, 
nem is m ind evangélikusok, mégis 
jókedvvel, a szívükben Isten iránti 
hálával és imádsággal dolgoztak 
másfél hónapon át. Aki a kezével 
nem, az adom ányaival segített.

Ezen a tavaszon m ár szépen ra
gyog a hófehér templom a napsü
tésben. Bizonyára jó  érzés ránézni 
a készítőknek kezük munkájára. 
A gyülekezet két fiatal gondnoka: 
Hvizsgyalka Zoltán  és Hugyecz 
László, valamint másodfelügyelő
je, Brnyicki Pál szinte minden szer
vezést m agukra vállaltak. Ez nagy 
segítség volt számomra, m ert a 
szervezési m unkák nem vették el 
lelkészi teendőimtől az időt.

Sokan önként is ajánlkoztak, se
gítettek. Senkinek sem kellett kö
nyörögni. O yanok is adtak, jöttek, 
akiktől talán  nem is vártuk volna, 
akik a tem plom ban is ritkán for
dulnak meg, de él bennük a biza
lom Isten kegyelmében és szeretik 
az anyaszentegyházat. Nemcsak ez

a gyülekezet, de egyházunk is kicsi. 
Anyagi lehetőségei is behatárol
tak. Különös jelentősége van az 
öntevékeny áldozatkészségnek. 
Ennek örülhettünk a múltrévben, 
de ezzel még nincs vége a történet
nek.

A gyülekezet idén még nagyobb 
m unkába fogott. Mivel a tavaly 
kapott közegyházi segítséget sike
rült nagy részben félretennünk, 
hozzáláttunk a templom belső fel
újításához is. Bízunk benne, hogy 
mennyei A tyánk megáld minket 
ebben az igyekezetünkben és ad 
nekünk hitet, hogy amit elkezd
tünk, m éltóképpen fejezhessük be. 
M a még vannak ugyan aggodal
m aink, a pénzünk sem elég, de 
valljuk, hogy minden lehetséges 
annak, aki hisz.

Zólyomi Mátyás

KÜLFÖLDI HÍREK

20 millió ember él menekültként a 
világon

Az ENSZ legfrissebb jelentése 
szerint a menekültek száma múlt 
évben 10%-kal nőtt, és elérte a 20 
milliót. Csak a volt Jugoszláviából 
4 millió embernek kellett elmene
külnie. De tömegesen menekültek 
az emberek egyes afrikai országok
ból is (pl. Burundiból és Szomáliá
ból) valamint bizonyos közép
ázsiai országokból is. A menekült- 
áradatok legfőbb okozói a politi
kai instabilitás és a nemzetiségi 
konfliktusok.

Nagy gondot okoz az ENSZ 
Menekültügyi Bizottságának a 
menedéket keresők elleni tám adá
sok szaporodása, az idegen- és faj
gyűlölet terjedése, ami lassan a de
m okratikus rendszerek alapjait is 
megingatja, s ami ellen az egyhá
zaknak erőteljesebben küzdeniük 
kellene.

Hogy terjednek a világvallások?
1980 és 1992 között a világon az 

iszlám és a keresztyénség tábora 
gyarapodott a legerőteljesebben 
(m indkettő 30,5%-kal).. M indkét 
vallás gyorsabban terjedt, m int 
ahogy a világban a népszaporulat 
nő tt (az iszlám terjedését a muzul
mán népek magas születési aránya 
nagyban segítette).

A  világ mintegy 5,3 milliárdnyi 
lakosa közül 1,7 milliárd a keresz
tyén, ugyanennyi az iszlám köve
tője. Kb. 1,2 milliárdnyi ateista él 
a világon, 720 millió hindu és 296 
millió buddhista. Csekély a növe
kedés a  zsidóság köreiben (18 mil
lióan vannak).

A  róm ai katolikus egyház ag
gódva figyeli a hagyományosan 
katolikus Latin-A m erikában az 
evangelikálok szaporodását. Szá
m ítások szerint az évszázad elejé
től a század végére 40 000-ről 100 
millióra nő a táboruk.

Évente kétszer kellene ilyen ösz~-  ̂
szejövetelt tartani, fogalmazták 
meg többen is, 1994. február 19-én, 
a hartai csendesnap végén, amikor 
barátok, ismerősök, presbitertár
sak, szolgatársak búcsúztunk egy
mástól.

M iért kezdtem a végével? Az a 
magyar közmondás, hogy „min
den jó , ha a vége jó ” erre az össze
jövetelre is érvényes. Jó volt együtt 
lennünk. Jó volt minden áldozatot 
meghozni azért, hogy egy egyház
megye, a Bács-Kiskun Evangéli
kus Egyházmegye gyülekezeteinek 
felelős m unkatársai, a presbiterek 
együtt hallgassuk az igét, együtt 
tanuljuk a szolgálatunkat és együtt 
vegyünk úrvacsorát.

De menjünk sorjában. A meg
nyitó áhítato t Nagy Veronika 
Csengőd, Páhi, Kaskantyú lelké
sze tarto tta , Jézus Boldog m ondá
sai alapján. „M itől lesz csendesnap 
a m ai? Kérdezett mintegy a mi ne
vünkben. -  A ttól az áldott csend
től, mely Jézus ajándéka, mely az 
0  igéjéből fakad.”

Dudla Imre egyházmegyei fel
ügyelő a szeretet melegével kö
szöntötte a presbiteri nap minden 
résztvevőjét, megköszönve az es
peres és a helyi lelkész szervező 
m unkáját. A hartai gyülekezet 
presbitereinek, asszonyainak m un
káját, a terített asztalokat, a szíves 
kínálást.

Gyors felmérés készült az egy
házmegye gyülekezeteiből: hányán 
is jö ttünk  össze? Volt, ahonnét 
ketten, volt, ahonnét 50-en. ösz- 
szességében kétszázan.

A csendesnap gerincét dr. Reuss 
András az Evangélikus Teológiai 
Akadémia dékánjának előadása 
jelentette, „Esketési szolgálatunk, 
vegyesházasok esetében.”

Mennyire tágabb, mennyire ösz- 
szetettebb ez a kérdés, m int ahogy 
mi általában gondolnánk. Köszö
net a bölcs, csendes, mély hitről 
tanúskodó és a lutheri teológia va
lóságát, szépségét sugárzó előadá
sért.

A hozzászólások sokasága, nem 
egy felszólaló a maga életéből 
m ondta, vallotta, hogyan lehet 
együtt élni- biblikusán, egymást 
hordozva, megértve, elfogadva, se
gítve, Jézus által, igen, Jézus által.

H árom  csodát éltünk át -  fogal
mazta meg felszólalásában Ká
poszta Lajos esperes a csendesnap 
ajándékait.

1. A rossz idő ellenére -  nagy hó 
esett, síkosak voltak az u tak  - ,  
ilyen sokan voltunk, azaz jö ttünk 
össze.

2. Hogy oly sokan szólaltak fel. 
Bizonyságául annak, hogy itt nem 
egy elméleti téma hangzott el, ha
nem egy olyan kérdés, mely igen 
sok családot érint.

3. A harm adik, maga a légkör, 
a hangulat. Ahogy testvérek egy
mást köszöntötték, ahogy a szüne

tekben beszélgettek, ahogy a fehér 
asztalnál, a baráti, testvéri szálak 
tovább erősödtek.

Délután került sor a gyülekeze
tek beszámolójára. Felügyelők, 
gondnokok, presbiterek beszéltek 
színesen, okosan, nagyon tárgyila
gosan gyülekezetük örömeiről, 
gondjairól.

A kétszázlelkes gyülekezettől a 
10 ezer lelkes gyülekezetig. A gon
dok nem egyformák. A terhek 
sem, de az öröm igen, Élő Urunk 
van! Aki ugyanúgy Gazdája a ki
csi, küszködő nyájnak, mint éppen 
a nagysága miatti gondjaival küsz
ködő gyülekezetnek.

Jó volt megerősödni így is, Jézus 
szeretetében!

A téli nap hamar elszaladt. Gon
dolni kellett a síkos utakra, a haza
utazásra.

Mielőtt búcsút vettünk volna 
egymástól, meghallgattuk espere
sünk úrvacsorái előkészítőjét, Jn
20,19-23 alapján.

Álló úrvacsoravétel volt, az es
peres és Szabóné Piri Zsuzsanna 
osztották az úrvacsorát. Kétszá
zan éltünk az Ú r kegyelmi ajándé
kával, bűnbocsátó szeretetével.

Köszönjük Kecskeméti Pál test
vérünknek a kántori szolgálatot.

Köszönjük, kedves hartaiak a 
vendéglátás minden munkáját!

Uram! Köszönjük Néked, hogy 
így is együtt lehettünk.

Szabó István

Erős vár a mi Istenünk!
Ez az ének csendült fe l  február 

6-án Borsodnádasdon az evangéli
kus templomban tartott hálaadó is
tentiszteleten.

A zsúfolásig megtelt templomban 
volt miért hálát adni Istennek. Tóth 
Melinda lelkésznő fáradhatatlan 
munkájának eredményeként a hívek 
és a püspöki hivatal anyagi támoga
tásával bevezették a gázfűtést a 
templomban. Borsodnádasd köz
ségben e kis templom a hegy lábánál 
a táj legszebb gyöngyszeme. Örö
münkre szolgál, hogy télen már me
legben tarthatjuk istentiszteletein
ket, ahol a hívő lélek lelki nyugal
mat, békességet kap az Ige hirdeté
sén keresztül.

Meghívásunkra eljött a reformá
tus ózdi lelkész házaspár is, k ik  lel
készünk hálaadó igehirdetése után 
köszöntötték híveinket és velünk 
együtt örültek a fü tö tt templo
munknak. A z ózdi gyülekezetből is 
többen eljöttek, hogy a borsodná- 
dasdi testvéreinknek eredményes 
küzdelmükért meleg kézszorítással 
fejezzék k i szeretetükel.

Az ózdi gyülekezet énekkara 
„Halld, az ég harangi zengnek" 
kezdetű énekkel, és két borsodná- 
dasdi kisleány „Engem szeret Jé
zusom” eléneklésével köszöntötték 
a híveket. Egy református testvé
rünk Túrmezei Erzsébet „Temp
lomban" című versének szavalatá
val tette emlékezetessé istentiszte
letünket.

Befejezésként fehér asztalnál a 
borsodnádasdi testvérek vendégsze
retetével sokáig tartó beszélgetés
ben találtak egymásra rég nem lá
tott ismerősök. Szeretetben egybe
forrva bizakodással és reménység
gel tekintünk a hitben és lélekben 
egyre erősödő, a templomot gyak
rabban felkereső hívek istentisztele
ten való részvételükre.

A z Úr csodásán működik kez
detű szép énekünkkel búcsúztunk 
el a gyakori viszontlátás remé
nyével testvéreinktől. A z ének 
utolsó szakasza -  „Ne fé lj tehát 
kicsiny csapat” -  adott a bizako
dáshoz erőt.

Burghardt Eta

Vigasztalás a kereszt alatt
-  D e én m indenkor veled vagyok.

73. zso ltár 23.

H a Isten igéjéért háborúság, 
nyom orúság vagy üldöztetés ér -  
m int ahogy ez a szent kereszttel 
vele já r  -  vigasztald m agadat Is
ten kegyelmével, ügyedet pedig 
bátran  és nyugodtan bízd Isten 
atyai jótetszésére. Hiszen annak 
a kezében vagy, aki azt m ond
hatta : „Senki k i  nem ragadja 
őket az én kezemből." Isten 
ments, hogy ügyünk a saját ke
zünkben legyen, m ert mi gyalá
zatosán elvesztegetnénk azt.

Aztán o tt van a vigasztaló ige, 
amely igaz és nem hazudik: „Is
ten a m i oltalmunk és erőssé
günk.” Aki Istenben reményke
dett, még sohasem szégyenült

meg. Ki benne bízik, nem csalat
kozik. Vagy: „Nem hagytad el, 
Uram, akik keresnek téged." Az
tán Isten nemde tulajdon F iát is 
odaadta értünk. De ha ez így 
van, akkor minek a csüggedés, 
gond és szomorúság?! Aki 
egyetlen F iát is értünk adta, 
hogy’ nézhetné résztvétlen a 
nyom orúságunkat ?!

S az Isten sokkal erősebb, 
m int az ördög. Ahogy János 
m ondja: „Nagyobb az, aki ben
netek van, mint az, aki e világban 
van.”

H a összeroskadunk, Krisztus
nak, a királyok Királyának is ve
lünk kell szenvednie. M ár pedig 
inkább lent -  Krisztussal, mint 
fent -  az ördöggel.

Luther Márton

Száz éve született Zsedényi Béla
Evangélikus egyházunknak ebben az évben ké t neve

zetes évfordulója is van: alig hogy Kossuth Lajos örök 
álomra hunyta le szemét, néhány nappal később, 1894. 
április 5-én született Z s e d é n y i  B é l a ,  ennek az 
évszázadnak evangélikus államfője, aki nehéz időkben 
való helytállásával, mártíromságával mindnyájunk pél
daképévé vált. Családi örökségül kapta a haza- és egy- 
házszeretetet, hisz unokabátyját: Zsedényi Edét, a ké
sőbbi egyetemes egyházi és iskolai felügyelőt a pátens 
elleni tiltakozása m iatt börtönbüntetésre ítélte a csá
szári önkény és mindenétől megfosztja.

Zsedényi Béla életútja is megpróbáltatásokkal teljes, 
akárcsak a nemzeté. Megjárja a harctér minden poklát, 
megsebesül, vitézségéért hét ízben részesül kitüntetés
ben. A csehszlovák állameszme elleni izgatás m iatt 
internálják, majd kiutasítják. 1925-ben választják meg 
a miskolci jogakadémiára M aiéter Pál örökébe tanár
nak, ahol kivételes tehetsége hamarosan kibontakozik 
közjogi, nem zetközi jogi, egyházjogi és társadalomtu
dományi munkáin keresztül, melyek ma is maradandó 
értéket képviselnek. O indítja el az első sajtótudományi 
szemináriumot az országban. A német megszállás után 
tevékeny részt vállal az üldözöttek védelméért s mint 
Langlet Valdemár, a Vöröskereszt svéd megbízottja 
„ Verk och dagar i Budapest” c. könyvében megállapít
ja :  őt „igen bölcs embernek" ismerte meg.

1944. dec. 21-én az ideiglenes nemzetgyűlés elnökévé 
választják, és az államfői jogokat is egy éven keresztül 
gyakorolja. Fáradhatatlanul küzd  a jogállamiság fenn
tartásáért s később a Függetlenségi Párt egyik alapító 
tagja lesz, de Rákosi a kedvező választási eredmény 
láttán a párt összes képviselői mandátumát megsemmi- 
sítteti.

1950. május 24-én történt letartóztatásáig ügyvéd
ként működött. K ő v á g ó  J ó z s e f f e l  és A l m á s s y  
P á l l a l  és több társával együtt „kémkedés, háborús 
és népellenes bűntett m iatt” koncepciós per keretében 
életfogytiglani fegyházra ítélték hosszú kihallgatások 
és kínzások után. Számára ez halálos ítéletnek bizo
nyult, mert 1955-ben a börtönben halt meg. Holttestét 
titokban a 301-es parcellában helyezték el. Csak 1963- 
ban került sor ügyében az eljárás megszüntetésére az 
1956-ban újra indult eljárás kapcsán, s ezt a tényt az 
IM  csak 1989-ben hozta a család tudomására. Exhu

málás után csak 1990. december 22-én került sor a 
köztársasági elnök és a miniszterelnök, valamint az 
országgyűlés elnökének jelenlétében ünnepélyes bú
csúztatásra és végső temetésre.

Egyházi tisztségeinek nagy szám a is arra utal, 
hogy az evangélikus egyház életében meghatározó 
jelentőségű szerepet vitt. Fontos szerepet já tszo tt az 
1934-37. évi zsinaton, ahol több ízben is kifejtette  
véleményét a paritásról, szó t emelt a kerületek ösz- 
szevonása ellen, kifejtette  álláspontját a reverzális 
kérdésben és előterjesztette a. jogakadém ia megúju
lását biztosító törvénycikk vonatkozó részét, melyet 
el is fogado tt a zsinat. Tagja volt az egyetemes 
presbitériumnak, az egyetemes törvényszéknek, a 
jogügyi és külügyi bizottságnak, a közös protestáns 
bizottságnak, a m iskolci egyházközség presbitériu
mának és ezen fe lü l a tolcsvai evangélikus egyház- 
község felügyelője és a tiszai egyházkerület világi 
fő jegyző i tisztét is betöltötte.

A  miskolci jogakadémiának a háborús események 
lezárulása után ő volt a vezetője és sokat tett jövőjének 
biztosítása, nemkülönben T ú r ó c z y  Z o l t á n  per
törlése érdekében.

Külön fejezetben kellene foglalkozni egyházjogi vo
natkozású irodalmi munkásságával, köztük  elsősorban 
a „Hierarchia és kyriarchia a magyarhoni ág. hitv. ev. 
egyház alkotmányfejlődésében” címmel az Ágostai 
Hitvallás négyszázados évfordulójára a jogakadémiai 
tanárok részéről irt emlékkönyvben megjelentetett ta
nulmányról. Ebben végigkíséri a hierarchia és a kyriar
chia jelentkezését a protestáns egyházaknál és megálla
pítja, hogy négy évszázados csírából bontakozott k i  s 
vált a harcok, küzdelmek és szenvedések füzében, hom
lokára égetett sajátos, nemzeti bélyegévé, törvényévé a 
magyar protestantizmusnak, amely eltér a világ minden 
más egyházalkotmányától.

Z s e d é n y i  B é l a  h ű  m a r a d t  I s t e n é h e z , 
n e m z e t é h e z , e g y h á z á h o z . M á r t í r h a l á l a  
a z t  a b i z o n y o s s á g o t  e r ő s í t i  m e g  b e n 
n ü n k ,  h o g y  a k i k  e g y h á z u k  é s  n e m z e t ü k  
s z a b a d s á g á é r t  v é r ü k e t  o n t a n i  k é s z e k ,  
a z o k a t  n e m  l e h e t  e r ő s z a k k a l  m e g s e m 
m i s í t e n i ,  m e r t  ö r ö k  é l e t r e  h i v a t o t t a k .

Dr. Boleratzky Lóránd

A N ői Imanap után

A z idei első imanapi szolgálatomra indultam — egy 
héttel március 4-e előtt - ,  amikor megdöbbenve értesül
tem a rádióból a hebroni véres eseményekről. Talán 
még soha sem volt az imanapi felhívás: „informáltan 
imádkozni” -  ennyire aktuális. Talán azok a vádak is 
elnémultak, amelyek az imanap liturgiáját egyoldalú
nak, elfogultnak, „túlpolitikusnak" találták! Egy tűz
fészekb ő l jö tt segélykiáltásként a kérés palesztin asszo
nyoktól: „Jöjj, láss, cselekedj!”

H add idézzem egy palesztin keresztény asszony, Su- 
ad Younan kívánságát hozzánk, akik azr idei imanap 
résztvevői voltunk: „Figyeljetek ránk! Értsétek meg

szenvedéseinket! Ne értünk és valakik ellen, hanem 
csupán az igazságért tegyetek meg mindent! Értsétek 
meg, hogy életünkben a hit és a politika elválaszthatat
lan egymástól, hiszen a hit a mindennapi élettel van 
összefüggésben, s nálunk a mindennapokat a politika 
határozza meg. Kérjétek velünk együtt Istent, tanítson 
bennünket hazánkban, mint testvérek együtt élni, egy
mást tisztelni és megbecsülni!”

Hiszem, hogy az együtt ünneplő és imádkozó közös
ségek megértették és magukévá tették ezt a kívánságot. 
A magam tapasztalatai és mások beszámolói alapján 
kitűnt, hogy az asszonyok a képeken és beszámolókon 
keresztül kapott gazdag információkat milyen hálásan 
fogadták, milyen részvétet ébresztett bennük a mene
külttáborokban élő gyermekek és felnőttek szenvedés
teli sorsa. Hiszem, hogy ez az alkalom sok közösséget 
és egyeseket is indít rendszeres, felelős imádságra ezért 
a népért. Az istentisztelet igéi végigvezettek bennünket 
a fájdalmak útján a sir némaságáig. Húsvét üzenete 
azonban reménységről, az élet győzelméről tanúsko
dott.

Örömünkre ismét bővült azoknak a száma, akik  
az imanapi istentiszteletet velünk együtt ünnepelték. 
Sok jelzést kaptunk erről itthoni gyülekezeteinkből, 
valamint a határokon túlról is. Küldtünk anyagot 
Szlovákiába, Erdélybe, a Vajdaságba. Külön örömöt 
jelentett a németországi Stuttgartból érkezett kérés: 
Gyökössy Kinga, az ott élő magyar gyülekezet 
egyik tagja kért tőlünk magyarnyelvű anyagot, hogy 
együvé tartozásunkat kifejezve, magyar nyelven is 
megtarthassák az imanapot. Néhány héttel ezelőtt 
nagy meglepetésünkre elküldték az istentisztelet 
perselypénzét a magyarországi Női Imanap költsé
geire. Hálásak vagyunk érte!

Közös elhatározásunk értelmében imanapunk beér
kező ojfertóriumát vajdasági magyar testvéreinknek 
küldjük el, az ökuménikus női munka céljaira.

Örülnénk annak, ha testvéreink imanapi istentiszte
leteikről készült felvételeket küldenének szerkesztősé
günkbe, közölni fog juk őket. Addig is legyen még egy
szer előttünk az imanap'nagyon kifejező, szép címképe: 
egy népnek, mindnyájunknak a reménység zöld ágát 
hozó fénylő, fehér galamb.

Keveháziné Czégényi Klára
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KIRE SZAVAZZUNK ? A legyőzött halál VLA D IM ÍR HOLAN

-  teszik föl sokan a kérdést a mos
tani hetekben. A választási előké
születek hajrájában vagyunk és ne
héz eligazodni a sokféle párt kö
zött. Több gyülekezetből hallani 
az óhajt, adjon ki egyházunk vala
milyen útmutatást, kire, melyik 
pártra szavazzunk. Mások azt ké
rik, legalább azt jelentse ki az egy
ház, hogy kire ne szavazzunk.

A kérdést körüljárva először is 
azt kell komolyan vennünk, hogy 
négy éve olyan rendszerváltás tör
tént hazánkban, amely az egypárti 
szocialista berendezkedés helyébe 
a többpárti demokratikus politikai 
rendszer létrejöttét jelentette. Eb
ben a rendszerben pedig mint 
egyes állampolgárok, mindnyájan 
felelősek vagyunk a választások 
révén a politikai döntésekért. 
A politika nem az egypárti hata
lom megszerzését és megőrzését je
lenti, hanem a szó eredeti, a görög 
ókori demokráciára visszamenő 
értelmében az egész város, telepü
lés, ország, a közjó keresését és 
szolgálatát.

A mostani választásokkal kap
csolatban tehát az az első tanács, 
hogy mindenki menjen el szavazni, 
mert a demokrácia szabadsága a 
megfontolt beleszólás felelősségé
vel jár. A politika mindnyájunk 
ügye. Nem mindegy, ki kerül be a 
partlamentbe a következő négy év
re, nem mindegy, milyen irányba 
megy hazánk gazdasági, kulturá
lis, spirituális fejlődése. A politika 
sokkal fontosabb ügy annál, mint
sem csak a hivatásos politikusokra 
lehetne hagyni, csinálják úgy, 
ahogy nekik tetszik.

Jelentkezik ennél a gondolatsor
nál azonnal a kétség: mit ér az én 
egyetlen szavazatom? Úgysem az 
én véleményem dönti el a dolgo
kat! Ha azonban jelentős tömegek 
gondolkoznak így, akkor lehetsé
ges, hogy egy-egy szélsőség, akik 
mozgósítják a maguk csapatát, a 
távolmaradók érdektelenségét ki
használva, a passzív többség miatt 
nyerik meg a választást. Ezért egy
házunk a többi magyar történelmi 
egyházhoz hasonlóan azt vallja, 
hogy minden egyháztagunk szá
mára erkölcsi kötelesség a válasz
tásokon való részvétel.

Igen, de hát kire is szavazzunk? 
Azt ne várja senki se, hogy egyhá
zunk hivatalosan beleszóljon a vá
lasztási küzdelembe egyik vagy 
másik párt ellen vagy mellette. Az 
egyház nem pártpolitizál! Ugyan
akkor azonban politizálunk az 
előbb kifejtett értelemben, azaz ke
ressük a közjót, mindnyájunk, a 
nemzet, az ország javát.

A következő napokban és he
tekben lakóhelyek szerint vizsgál
ja  meg az egyház népe az egyes 
pártok és jelöltek programját, kire 
adja szavazatát. Az elmúlt négy 
évben elért eredmények, a jövőre 
vonatkozó elképzelések lemérésé-

nél gyülekezeti tagjainkat az a 
szempont vezetheti, ki és melyik 
párt áll közel azokhoz a bibliai- 
keresztyén értékekhez, amelyeket 
képviselünk, tanítunk és hirde
tünk.

Az egyházi volt államosított in
tézmények és ingatlanok vissza
adása, az iskolai hitoktatás kérdé
sei, az élet védelme és a családi élet 
megőrzése és segítése mind-mind 
olyan kérdések, amelyekkel kap
csolatban meg kell vizsgálni a je
löltek és pártok álláspontját. Hívő 
keresztyén nem tám ogathat gyű
lölködő, magyar nemzeti múltunk 
értékeit nem becsülő, a keresztyén-

SZARAJEVÓBAN 60 000 
GYERMEK ÉL 
HALÁLFÉLELEMBEN

A U N IC EF, az ENSZ Gyer
mekügyi Szervezetének felmérése 
szerint a Szarajevóban élő gyerme
kek 46%-a volt már szemtanúja a 
polgárháborúban megölt emberek 
halálának, és 97%-uk maga is átélt 
gránáttüzet. Minden 4. gyermek 
értelmetlennek és értéktelennek 
tartja saját életét, és legtöbbjük sú
lyos lelki zavarokban szenved. So
kan közülük a megfagyástól is fél
nek.

A U N ICEF a város minden ré
szén segélyközpontokat létesített 
az ilyen traumákban, és emiatt ál
matlanságban szenvedő, lelkileg 
megzavart és fizikálisán veszélyez
tetett gyermekek részére.

VÁLTOZÁSOK 
A BUDAI NÉMET 

GYÜLEKEZETBEN
A Budapesti Németajkú Evangé

likus Gyülekezetben Gémes Pál se
gédlelkész szolgált ez év február
jáig. Március 6-án Brauckhoff Beá
ta segédlelkészt vezette be a szolgá
latba Szebik Imre püspök. A Dort- 
mundból származó lelkésznő már 
1993 áprilisa óta, mint kisegítő 
szolgált a gyülekezetben. Szeptem
berben ő is visszatér Németor
szágba.

A Budavárban élő német gyüle
kezet a múlt évben alakult újra. 
Tagjai -  mintegy 300-an nagyobb
részt német állampolgárok, akik 
diplomáciai vagy kereskedelmi 
szolgálatot végeznek hazánkban, de 
vannak közöttük németajkú ha
zánkfiai is.

1993 őszén újjáalakult a gyüleke
zet presbitériuma. A következő 6 
évre az idén februárban választot
ták meg Dietrich Tiggemann német 
lelkészt (Schaumburg-Lippe Tarto
mányi Egyházból). Beiktatása az 
ősz folyamán lesz. A gyülekezet is
tentiszteleteit vasárnaponként de. 
10 órakor a Budavári Gyülekezet 
kápolnájában tartja, ahol minden 
érdeklődőt szeretettel várnak.

séget és az egyházakat nem tám o
gató jelölteket.

Ebben az összefüggésben is ér
vényes a jézusi szó, hogy a fát gyü
mölcseikről lehet megismerni, az 
embert cselekedeteiről. Eddigi par
lamenti képviselőinket lemérhet
jük  tevékenységük alapján, az új 
jelölteket programjuk szerint.

M indannyiunk felelőssége, hogy 
a következő években olyan embe
rek irányítsák országunk életét, 
akik nem a saját érdekeiket vagy 
csupán pártérdekeket, hanem az 
egész nép és benne egyházaink bé
kéjét és előrehaladását segítik.

Dr. Harmati Béla

PETER H ELBICH:

FELTÁMADÁS

Minden nap feltámadunk, 
ha minden reggel 
újra Krisztusra bízzuk magunkat. 
Feltámadunk magunkásta sírokból. 
Feltámadunk az örökélet 
ragyogó reggelére!

Hisz a feltámadás jelei 
vesznek bennünket körül: 
új élet sarjad a fagyos földből, 
virágba borulnak a fák, 
visszatérnek délről a fecskék!

De a legnagyobb csoda 
a szívben megy végbe, 
ha Krisztus által 
új életre támad!

Németből ford. Túrmezei Erzsébet

Grünewald: Isenheimi oltárkép

Néhányan megkísérelték, hogy 
a halált megnyetjék barátjuknak, 
de ez az utolsó órában hűtlenné 
lett, ellenséggé. Csak egy útja van 
annak, hogy a halál barátunk le
gyen, ez a hit. Ezen az úton a leg
jobb barát lesz. S akkor a mi halá
los ágyunk felett is elhangzik az 
Istennek igéje: „De Ők békében 
vannak.” [lile autem sunt in pa- 
cem.] A kkor szemeinken öröm 
könnyek csillognak, ha ezt az or
szágot és ezt a békét megláthatjuk. 
Talán gyermetegnek tűnik, hogy 
így beszélünk, de vajon beszélhe- 
tünk-e másképpen, ilyen dolgok 
láttán, mint gyermekek, m int mit 
sem sejtő gyermekek? Végtére má
sok akarunk-e lenni mint gyerme
kek, ha az Ő országába bemehe
tünk és azt az örömteli napot meg
láthatjuk? Nézzétek csak meg a 
gyermekeket, am ikor örvendez
nek, és m ondjátok meg ti m agatok
-  egészen személyesen -  akartek-e 
ennél jobbat?  És vajon em iatt ne
künk szégyenkeznünk kellene? 
„Ahogy az anya vigasztalja az ő 
fiát, úgy vigasztallak én titeket.” 
(Ézs 66,13) A feltámadás gyerme
keinek nevezett m inket Krisztus. 
Igen, honvággyal teli gyermekek
nek! Azok is vagyunk, ha igazán 
rendjén van a dolgunk.

*

A keresztyén feltámadás- 
reménység abban különbözik a 
mitológiaitól, hogy az embert egé
szen új, az Ó testam entum hoz ké
pest még kiélezettebb m ódon, a 
földön való életre irányítja, abba 
állítja be. A keresztyén embernek
-  szemben a váltságvallás híveivel

-  nincs utolsó lehetőségként kiút a 
földi feladatokból és nehézségek
ből az örökkévalóságba, hanem az 
életet el kell szenvednie és a poha
rat ki kell ürítenie, mint Krisztus
nak („én Istenem miért hagytál el 
engem” ?). Amennyiben ezt megte
szi, a Keresztre Feszített nála van 
és ő Krisztusnál. Nem szabad te
hát e világot idő előtt hatályon kí
vül helyezni. Ez közös az Újtesta
mentumban és az Ótestamentum
ban. A váltságmítoszok az emberi 
élet behatároltságának megtapasz
talásából [határhelyzetekből] ke
letkeznek. Krisztus azonban az 
embert életének közepette ragadja 
meg.

Dietrich BonhoefTer 
1944

Ez évben is várjuk nyári tanfolya
mainkra a kántori szolgálatra ké
szülőket. Elsősorban a zenei elő
képzettséggel rendelkezők jelent
kezzenek.

A tanfolyamok időpontjai:
I. június 27.-július 16.
II. július 18-30.
III. augusztus 8-27.
A tanfolyam részvételi díja ellá

tással együtt: háromhetes tanfolya
mon 6000 Ft, kéthetes tanfolyamon 
4000 Ft. Jelentkezéshez csatolni 
kell lelkészi ajánlást, valamint a 
Fótra először jelentkezőknek ön
életrajzot, amelyben beszámol a je
lentkező az eddigi zenei tanulmá
nyairól és a gyülekezetben végzett 
tevékenységéről.

A jelentkezés határideje: április 30.

FELTÁMADÁS
Hogy evilági életünk után 
majd kürtök és trombiták 
iszonyú harsogása ébreszt?
Uram, bocsáss meg, én azzal

vígasztalom magam 
hogy ha feltámadunk majd, mi,

halandók,
csak egy kakas kukorékol fel

halottainkból.
Még fekszünk egy pillanatig, 
aztán először 
a mama kel fel. Hallani 
a motozást, ahogy tüzet rak, 
odateszi a vizet melegedni, 
s az almáriumból előveszi

a kávédarálót,
újra otthon leszünk.

H atáridő utáni jelentkezéseket nem 
fogadunk el. A jelentkezéseket az 
Evangélikus Kántorképző Intézet 
címére (2151 Fót, Berda József u. 
3.) kell küldeni.

A Kántorképző Intézet 
Igazgató Tanácsa

FELHÍVÁS
evangélikus ifjúsági tábor 

létrehozására
A G yőrújbaráti Evangélikus 

Egyházközség a volt kisbaráthegyi 
általános iskolában és a hozzá tar
tozó szolgálati lakásban gyerekek 
nyaraltatását, ezzel együtt ifjúsági 
központ m egalakítását kívánja 
megkezdeni.

Az egyházközség kedvező áron 
használt ágyakat, étkezéshez szük
séges tányérokat, poharakat, evő
eszközöket vásárolna, vagy felaján
lásokat elfogadna.

Az ajánlatokat az egyházközség 
címére kérjük megtenni, amelyeket 
a presbitérium köszönettel vesz. 
G yőrújbaráti Evangélikus Egy- 
házközség/G yőrújbarát, Tanács
ház u. Telefon: 352-003.

Az egyházközség, Túróczi Zol
tán  A lapítványának a Nyúl és Vi
déke Takarékszövetkezet pénzin
tézetnél vezetett 339-98303-221080 
számlájára történő teljesítés esetén 
a befizetés adóalapcsökkentő ked
vezményként is elszámolható.

Köszönettel: 
Győrújbaráti Evangélikus 

Egyházközség

DR. WOLFGANG SCHRÄGE 
bonni professzor

1994. április 26-án, kedden, du. 4. órai 
kezdettel

előadást tart minden érdeklődő számára az 
EV ANGÉLIKUS TEOLÓGIÁN (H-1141. 
Budapest (Zugló) Rózsavölgyi-köz 3. 
Tel.: 163-64-51). Előadásának címe:

A HEGYIBESZÉD magyarázatának 
legújabb hangsúlyai.

A vendégelőadó az újszövetségi tanszék 
keretében más előadásokat is tart.

Fordította: Székely Magda

JELENTKEZÉS
NYÁRI KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAMOKRA

SZITA, VIRÁG, ISTEN KERTJE
Egy magyar parasztpróféta

Metsző, hideg téli szél. Virágszálak hullnak a ko
porsóra. Virágkoszorúk föd ik  be a fö ld  fagyos rö
geit. -  A család, szerettük szíve vágya szerint, kér
te, adakozzunk emlékére az őrimagyarósdi ifjúsági 
központ továbbépítésére.

Vas megye kemenesaljai szélén, Magasiban, négy 
testvér egyikeként adta Isten öt szüleinek. A megye 
másik szélén dolgozott Isten kertjében, 3 éve meg
választott lelkészként. Szíve eggyé forrott előtte el
ment feleségével. Eggyé lettek második párjával is, 
22 évi fáradságos szolgálatban.

Egykor szabónak készült. -  Isten új lelki ruhába 
öltöztette. Gyenesdiáson együtt építette az akkori új 
épületet az országból odasereglő fiatalokkal. M eg
ragadta őket a megtérés igéje. -  Csánigon földet 
művelt. -  A félelm ek éveiben is bátorságot kapott 
Urától. Mindenkor készen volt hitéről számot adni, 
mind jó , mind hamis embertársaknak.

Szitakészítők is voltak testvérével. Isten tisztára 
szitált igéje fehér lisztjét vitte lelkében. Kerékpáron 
mentek. A kis és nagy sziták szárnyakként röpköd
tek mögöttük az úton. Kemenesaljától a Vértesig, 
Bakonycsernyén át hangzott füttyszóban és dalban: 
„Egyetlen forrása minden kegynek, egyetlen ments
vára a lelkemnek, Jézus, te Megváltó, üdvöt hozó, 
moss meg és tégy fehérré, mint a hó ..." . Reformá
tus és evangélikus konferenciák Lélektől fű tö tt  em
bere. Márton apánk munkatársa Dömölkön.

Virágkertész lett Vas megye székhelyén. Tavaszon
ként fé l  Dunántúlon át szaladt a kis busz. Tele volt a 
testvéreknek ablakait díszítő, évelő futóm uskátlik ládi- 
kóival. De neki akkor is az Űr kincse volt egzisztenciája 
alapja. -  4 fia , 12 unokája nagy boldogságot jelentett, 
bár útjuk különböző ösvényen vezetett.

Isten kertjének nagy határa van Őrimagyarósdon. 
Az ősi földhöz görcsösen ragaszkodó magyarokkal, 
szórványlelkekkel. Tanítota az igazi ökumenét. Első 
áldozásra készített fö l  római katolikus gyermeke
ket. M int fiatalsága idején a nehéz időkben, lelkész
ként is tisztán és határozottan hirdette az igét. Két 
éve a győri és rábaközi ifjúságnak pünkösdkor Isten 
elhívásáról, Lelke ajándékairól, gyermekkeresztség- 
ről, a józan és „hasznos” keresztyén hitről, bölcses
ségről szólt. Jézus erejével, emberfölötti, éjjel
nappali küzdelemmel dolgozott fiz ika i és lelki mun
kában verejtékkel és imádsággal. M unkatársakat 
nyert meg közel és távol nyílt bizonyságtétellel, ízes 
magyar beszéddel. A virágkertészetben mélyre kell 
hajolni. Isten előtt mindig alázatos szolga maradt. 
Sok gyermeket, ifjút, fe lnő tte t avatott Krisztus tit
kába. L átták: nem magának élt, hanem Urának és 
a rábízottaknak. M int Ruotsalainen Paavo a finnor
szági szigeten, úgy élt és dolgozott a vasi és őrségi 
emberek között.

Egy utat járt otthon, a prófétai küldetésben. Egy 
szívvel, mindig csillogó szemmel hallgatta, dicsérte 
Urát. -  Hagyatékát tovább kell vinni. A z örökséget 
pedig vele együtt küzdelemben, de kegyelemből vár
ni.

Kiss István elment 68 évesen. -  „Hazamegyek” -  
mondta. „Népem lesznek, én pedig Istenük leszek. 
Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem fé l
jenek mindenkor és jó  dolguk legyen, nekik is, meg 
utódaiknak” - ,  hangzott az ige Fehér Károly testvé
rünk ajkáról február 19-én. Százak énekelték a régi 
evangélizációs, a Föltámadottról szóló énekeket, 
köztük 25 lelkésztestvére.

Bödecs Barnabás

FELVÉTEL AZ EVANGÉLIKUS 
TEOLÓGIAI AKADÉMIA 

LEVELEZŐ HITOKTATÓI ÉS 
HITTANTANÁRI TAGOZATÁRA 

(LHT)
Az Evangélikus Teológiai Akadémia felvételt hirdet levelező 

tagozaton történő hittantanár, esetleg hitoktató képzésre, el
sősorban olyan jelentkezők részére, akik már pedagógiai kép
zettséget szereztek. Pedagógiai képzettséggel nem rendelke
zők, de hitoktatni akarók vagy már hitoktatást végzők figyel
mét felhívjuk az egyházunkban folyó egyéb tanfolyamokra és 
képzésekre.

A képzés ideje a tervek szerint négy év, amely azonban a 
Felsőoktatási Törvény és az Akadémia akkreditálásának 
függvényében változhat. A tagozaton az 1994-95-ös tanévben 
maximum 25 új hallgató felvételére van lehetőség.

A felvételi kérvényhez a következő okmányokat kell mellé
kelni:

1. születési bizonyítvány,
2. a legmagasabb iskolai végzettséget (legalább érettségi) 

igazoló bizonyítvány,
3. orvosi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a jelentkező 

felsőfokú tanulmányokra alkalmas,
4. keresztelési bizonyítvány,
5. legalább két évvel korábbi konfirmációt igazoló bizonyít

vány,
6. kézzel írott részletes önéletrajz, mely feltárja a jelentkező 

családi és szociális körülményeit, kapcsolatát gyülekezetével, 
valamint a jelentkezés indítékait,

7. az elmúlt két évben végzett egyházi szolgálatairól (az 
illető gyülekezet lelkésze által) kiállított bizonyítvány.

8. A jelentkező nevére megcímzett normál méretű boríték.
9. A felvételhez szükséges az illetékes lelkész ajánlása, 

mindenesetre annak a lelkésznek az ajánlása a jelentkező 
alkalmasságáról, aki az illetőnek az utóbbi időben lelkipászto
ra volt. Az ajánlást a lelkész a kérvénnyel egyidejűleg küldje 
meg külön levélben közvetlenül az Akadémia dékánjának cL 
mezve.

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.

A fentiek szerinti mellékletekkel ellátott és az Evangélikus 
Teológiai Akadémia Felvételi Bizottságához címzett kérvé
nyeknek, valamint piros postautalványon feladott 800 Ft felvé
teli vizsgadíjnak 1994. május 15-ig kell az Akadémia Dékáni

Hivatalába (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) beérkeznie.
A felvételi vizsga anyaga:
1. Magyar nyelv,
2. az Evangélikus Énekeskönyv páratlan számú énekverses 

rendjeiben (1, 3, 5, 7, 9, 11) található énekversek éneklése 
könyv nélkül,

3. általános bibliaismeret (az iskolai hittankönyvek alap
ján),

4. Luther: Kiskáté,
5. Prőhle Károly „Az evangélium igazsága” c. és
6. Sólyom Jenő „Hazai egyháztörténet” c. hittankönyv.
Az említett kiadványok beszerezhetők a lelkészi hivatalok

ban és az Evangélikus Sajtóosztályon.
A felvételi kérelmek elbírálásánál figyelembe vesszük a je

lentkezők latin, vagy valamely modern nyelvből tett érettségi
jét ill. állami vizsgáját.
Budapest, 1994. február 21.

Dr. Reuss András s. k. 
dékán

Ez évben harmadszor rendezzük meg a protestáns teoló
giai intézmények
NYÁRI INTENZÍV POSTGRADUÁLIS TEOLÓGIAI 

TANFOLYAMÁT 
1994. július 4-15-ig

az EVANGÉLIKUS TEOLÓGIA épületeiben (H-1141 
Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)

Elsősorban a teológia tudományos művelésére elkötele
zett, teológiát végzett testvéreinket várjuk, de más komo
lyan érdeklődő jelentkezését is elfogadjuk.

Az előadások és szemináriumok két héten át párhuza
mosan fognak folyni a hat teológiai szakterületen (ó- és 
újszövetségi, egyháztörténeti, rendszeres, gyakorlati teoló
gia és missziológia), az egyik héten külföldi, a másik héten 
belföldi előadókkal. Számítunk A. de Pury genfi, J .  Dunn 
durhami, P. Beyerhaus tübingeni, H. Ulrich erlangeni, Hé- 
zser Gábor bétheli, S. Vinay oxfordi professzorok, vala
mint a teológiák tanárain kívül Nemeskürty István, 
Schweitzer József, Gémes István, Anna-Marie Kool belföldi 
előadók közreműködésére. Lehetőséget teremtünk a bib
liai nyelvek gyakorlására is. Vidékieknek szállást és ellá
tást, budapestieknek ebédet biztosítunk.

Kérjük, nyári tervei kialakításánál már most vegye figye
lembe a tanfolyam időpontját. A részletes programot és 
tájékoztatót közölni fogjuk és kérésre megküldjük.

A rendező tanári karok nevében: 
Dr. Cserháti Sándor professzor
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Christ ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden GRÜNDUNG, ABSCHIED UND KONTINUITÄT

Die ersten Zeugen seiner Aufer
stehung waren zwei Frauen: M a
ria von M agdala und die andere 
M aria. Sie waren auch dabei als 
Jesus gekreuzigt wurde. Sie haben 
mitansehen müssen, wie ein von 
ihnen geliebter Mensch au f die 
qualvollste aller Folterm ethoden 
hingerichtet wurde.

Gekreuzigt werden, d. h. bei le
bendigem Leib au f ein Kreuz gena
gelt werden, dursten, hungern, ein 
stundenlanges qualvolles Verblu
ten. Die Frauen haben dieses Lei
den mit eigenen Augen gesehen, 
sein Stöhnen und Schreien unter 
Schmerzen gehört. Trotzdem  sind 
die Frauen geblieben und haben 
Jesus in seinem Leiden nicht allein 
gelassen. Sie gehen nicht weg, um 
ihre Augen von diesem qualvollen 
Anblick zu befreien und sich nun 
allein ihrer T rauer zu widmen.

Nein, sie bleiben sitzen, um 
langsam von Jesus Abschied zu 
nehmen. Es mag für uns grausam 
anm uten, was diese Frauen sich 
antun. Jesus wurde au f der Schä
delstätte gekreuzigt, dem allgemei
nen Hinrichtungsplatz. U m  Jesus 
herum waren kurz vorher andere 
Menschen gekreuzigt worden. In 
sich zusammengesackte Körper, 
offene W unden, Blut verschmierte 
Körper, Fliegen übersät, ein süß
lich stechender Verwesungs
geruch liegt über den Schädel
stätte.

-  Kein Mensch würde sich frei
willig länger als unbedingt not
wendig an so einem O rt aufhalten.

Doch M aria von M agdala und 
die andere M aria bleiben ganz be
wußt sitzen und erleben so die 
G rablegung Jesu durch Josef von 
A rim athäa. W as mag diesen 
Frauen durch den K opf gegangen 
sein, als sie sahen, daß der M ensch 
au f den sie all ihre Hoffnungen 
gesetzt hatten, nun wirklich to t 
und begraben ist? D as W under, 
aus das sie gehofft hatten, nun 
nicht mehr passieren kann. Denn 
wer begraben ist in einem G rab, 
verschlossen mit einem großen 
Stein -  dieser M ensch kann nicht 
zurückkommen.

Jesus ist tot. Alle Hoffnungen 
die Menschen, die an  ihn geglaubt 
hatten, liegen nun hinter einem 
großen Stein. Jesus hatte den M en
schen Hoffnung au f eine bessere 
Zukunft gegeben. Eine Hoffnung 
ohne Krieg, A rm ut, Verfolgung, 
H unger leben zu können. In Jesus 
Christus schien das Reich G ottes 
plötzlich greifbar nah für alle 
Menschen.

Jesus hatte M enschen, die von
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der sogenannten guten Gesell
schaft ausgeschlossen worden wa
ren, ihre W ürde zurückgegeben. 
M aria von M agdala gehörte dazu. 
Als Hure war auch sie eine Auge- 
stoßene. K ranke, Taube, Blinde, 
Menschen, die Opfer ihrer A rm ut 
waren, bekamen durch Jesus neue 
Hoffnung au f ein besseres Leben.

Josef von A rim athäa hat nicht 
den Leib Christi begraben, son
dern vor allem die Hoffnungen 
und Erwartungen, die die M en
schen schon zu seinen Lebzeiten 
mit ihm verknüpft haben. Die bei
den Frauen stellen sich dieser Rea
lität. N ach der Beerdigung kehren 
sie nochmals zum G rab  zurück. 
Sie können immer noch nicht be
greifen, was geschehen ist. Sie wol
len an seinem G rab ihrer Trauer, 
ihren Tränen freien L auf lassen. 
Sie wollen sich im Angesicht des 
Todes dessen erinnern, was Jesus 
für die Menschen bedeutet hat. Sie 
scheuen die Begegnung mit diesem 
O rt des Todes nicht, denn sie er
kennen, daß  sie nur in der 
schmerzlichen Erfahrung der 
Trauen begreifen können, warum  
Jesus gestorben ist.

Doch am G rab  angekommen er
w artet die beiden Frauen nicht ein 
O rt der Ruhe und Trauer, sondern 
ein Engel verkündet ihnen, daß Je
sus nicht m ehr da ist, nicht mehr in 
seinem G rab  liegt. E r gibt ihnen 
den A uftrag das w underbare Erei
gnis an  die Jünger weiterzusagen. 
„U nd sie gingen eilends weg vom 
G rab  m it Furcht und großer Freu
de und liefen, um es den Jüngern 
zu verkündigen.“

D er Trauerweg den die Frauen 
beschritten hatten, ist ihnen zum 
Lebensweg geworden. Schien den

GOTTESDIENSTE 
IN DER OSTERZEIT

31.03. Gründonnerstag: Gottes
dienst um 18 Uhr (ohne Abend
mahl) Pfr. Zsigmondy

01. 04. Karfreitag: Gottesdienst 
um 10 Uhr (ohne Abendmahl) 
Pfr. Friedrich

02. 04. Karsamstag: Abend
mahlsgottesdienst um 22 Uhr 
Vik. Brauckhoff

03. 04. Ostersonntag: Familien
gottesdienst um 10 Uhr. Vik. 
Brauckhoff

04. 04. Ostermontag: Abend
mahlsgottesdienst um 10 Uhr. 
Pfr. Friedrich

Frauen am Tag vorher -  am  K ar
freitag -  das Leben hoffnungslos, 
leer, ohne Sinn, ergreift die Frauen 
nun die übergroße Freude dar
über, daß Jesus, der Auferstande
ne, mit ihnen sein wird. Denn der 
Engel sendet die Frauen von ihrem 
Trauerweg fort zu einem Lebens
weg -  zu dem Weg der Verkündi
gung der frohen Botschaft, die bis 
heute kein Ende gefunden hat. 
M itten im Tod, mitten in der 
Trauer, ist neues Leben entstan
den. Leben in einer bisher unge
ahnten Dimension. D urch Jesu 
Auferstehung ist die Verheißung 
erfüllt worden. U nd Jesus ha t sein 
Versprechen eingelöst, daß er über 
seinen irdischen Tod hinaus mit 
uns sein und uns die Hoffnung für 
unser Leben schenken will. Die 
beiden Frauen hatten sich aufge
m acht der T rauer zu begegnen 
und als sie hingehen, sehen sie 
das Leben. Das Leben erscheint 
ihnen in einem neuen Licht, in 
einem Licht, daß  nie m ehr erlö
schen wird.

Diese Licht geben wir weiter an 
Ostern, wenn wir unsere Osterker
zen entzünden. Als Zeichen dafür, 
daß wir die frohe Botschaft von 
der Auferstehung Jesu einander 
weitergeben und uns gegenseitig 
des ewigen Mitseins Jesu Christi 
versichern. An Ostern dürfen wir 
uns freuen, daß unser Trauerweg 
beendet ist. Jesus Christus geht mit 
uns durch unser Leben.

W ir gehen m it ihm, lassen uns 
von seiner Botschaft zu neuen A n
fängen im Leben erm untern und 
herausfordern. U nd im Mitgehen 
Jesu Christi sehen und begegnen 
wir Jesus Christus immer wieder 
neu.

1

P fa rre r  Pál Gémes

Wie ich in der Weihnachtsausgabe 
von Evangélikus Élet berichtete, sind 
wir seit dem 1. Advent/28. 11. 1993 
eine selbständige Auslandsgemeinde 
der EKD, die in die Evangelisch -  
Lutherische Kirche in Ungarn (EL- 
KU) eingebunden ist. Aber natürlich 
hat die Geschichte unserer Gemein
de schon viel früher angefangen, 
auch wenn wir uns offiziell nicht als 
Gemeinde bezeichnen durften. Wir 
waren der deutschsprachige Zweig 
der Budaer Burggemeinde.

Wie einigen von Ihnen vermutlich 
bekannt ist, war die Gründerin der 
Budaer Burggemeinde eine deutsche 
Prinzessin: Maria-Dorothea von 
Württemberg, die zweite Ehefrau des 
Nádor József. Diese junge Frau kam 
aus dem von der Erweckungsbewe
gung geprägten Württemberg und 
schaffte es sich gegen ihre katholisch
habsburgische Verwandtschaft 
durchzusetzen: Der aus Sopron 
stammende György Bauhoffer wur
de am 1. Advent 1844 der erste luthe
rische Pfarrer der Budaer Burg.

Die erste lutherische Kirche stand 
am Dísz tér, wo heute die Ruine ei
ner ehemaligen Kaserne zu sehen ist. 
Diese erste Kirche wurde vom 
Kriegsministerium enteignet noch 
bevor das Kirchengebäude fünfzig 
Jahre alt wurde. Zum Ausgleich be
kam die Budaer Burggemeinde 1895 
die Kirche am Wiener-Tor-Platz 
(Bécsi kapu tér). In dieser Zeit fand 
der größte Teil der Gottesdienste in 
deutscher Sprache statt. Ungarische 
Gottesdienste wurde lediglich ein
mal, im Monat und an hohen Feier
tagen abgehalten.

Nach dem zweiten Weltkrieg je
doch durften keine deutschen Got
tesdienste mehr abgehalten werden. 
Erst gegen Ende der fünfziger Jahre 
fanden, wen auch zunächst mehr 
oder weniger heimlich, deutsche Bi
belstunden statt. Diese Bibelstunden 
wurden häufig von Évamária Koz- 
ma-Zsigmondy abgehalten. Die jun
ge Theologin, deutscher Abstam-

Yikarin Beate Brauckhoff

mung, hielt später auch Gottesdien
ste in deutscher Sprache. Nach der 
Heirat mit Dr. Árpád Zsigmondy, 
ebenfalls Theologe, wurde auch Pfr. 
Zsigmondy in die zaghaft beginnen
de deutsche Gemeindearbeit integ
riert. Zusammen mit seiner Frau und 
engagierten Christen hielt er die 
Sonntags-gottesdienste. Pfrin. Zsig
mondy zog sich aus familiären Grün
den aus der Arbeit der kleinen deut
schen Gemeinschaft ein wenig zu
rück. Soweit dies notwendig war, 
vertrat sie ihren Mann im Gottes
dienst und sie hielt regelmäßig Bibel
stunden. Leider verstarb Pfarrerin 
Kozma-Zsigmondy plötzlich und 
unerwartet am 28. 8. 1993.

Am 27. 9. 1971 wurde Pfr. Dr. 
Zsigmondy als veranwortlicher Pre
diger für die deutsche Gemeinde er
nannt. Kurz darauf wurde die deut
sche Gemeinde durch einen weiteren 
Prediger verstärkt: Pfarrer Albrecht 
Friedrich kam aus der nun ehemali
gen DDR und hielt abwechselnd mit 
den Zsigmondys die deutschsprachi
gen Gottesdienste.

Dem Einsatz des Pfarrerehepaars 
Zsigmondy und Pfarrer Friedrichs ist 
es deshalb in erster Linie zu verdan
ken, daß Seelsorge und Verkündigung 
für die Deutschen in Budapest, auch 
in der kommunistischen Zeit, nicht 
eingeschlafen sind. Und auch heute 
noch halten Pfr. Friedrich und Pfr. Dr. 
Zsigmondy, neben ihren Hauptberu
fen als Lektor, bzw. Archivar, Gottes
dienste in unserer Gemeinde.

Mit der Öffnung Ungarns, kamen 
auch zunehmend deutschsprachige 
Ausländer nach Ungarn. Die kleine 
Gemeinschaft entwickelte sich zu ei
nem Treffpunkt von Deutschen aus 
Ost und West und aus beruflichen 
Gründen in Budapest Ansässigen. Der 
Bedarf an seelsorgerlicher Betreuung 
nahm zu und der Wunsch kam auf, 
daß ein ständiger Pfarrer aus Deutsch
land diese Arbeit übernehmen möge.

Im Februar 1990 kam, der aus der 
Bayrischen Landeskirche stammen
de, Pfarrer Christoph Hechtei für an
derthalb Jahre nach Budapest. Pfar
rer Hechtei gelang es die Gemeinde 
durch ein attraktives Programm zu 
vergrößern: Alternative Stadtfüh
rungen, Vorträge von Künstlern und 
Wissenschaftlern zu religiösübergrei- 
fenden Themen, thematisch orien
tierte Bibelstunden lockten.

Ntfch dem Weggang von Pfarrer 
Hechtei blieb die Stelle für ein Jahr 
vakant. Schließlich kam mit Pfarrvi
kar Pál István Gémes aus der Würt- 
tembergischen Landeskirche wieder 
ein ständiger Pfarrer. Pfrv. Gémes 
kam hierher mit dem Auftrag eine 
Deutschsprachige Gemeinde Buda
pest zu gründen, die Teil der EKD 
und der ELKU ist. Diese Aufgabe zu 
erfüllen ist ihm mehr als gelungen. 
Aufbauend auf die Arbeit seiner Kol
legen, schaffte er es durch Hausbesu
che, Gesprächskreise und andere ge
meindliche Kreise, die Zahl der Ge
meindemitglieder weiter auszubauen. 
Im März 1993 gründete Pfrv. Gémes

mit seiner jetzigen Frau, Nóra Rostás, 
und dem ehemaligen deutschen Bot
schafter Herrn dr. Arnot die „Stiftung 
Deutsche Evangelische Gemeinde“. 
Als diese Stiftung im Sommer 1993 
die für die Gemeindegründung erfor
derlichen 50 Mitglieder erreicht hatte, 
wurde es ernst: Zunächst einmal 
wählte die Gemeindevollversamm
lung einen „Vorläufigen Kirchenge
meinderat“ (VKGR), der von nun an 
die Geschicke der Gemeinde mitge
staltet. Der VKGR ist sehr bunt zu
sammengesetzt: Herr Haberland, der 
Vorsitzende des Kirchengemeindera
tes, ist Gechäftsführer eines in Buda
pest ansässigen deutschen Unterneh
mens; seine Stellvertreterin F rau ' 
Csonták, Sachbearbeiterin im EDV- 
Bereich einer deutschen Bank. Weite
re Mitglieder sind Frau Sopp, Haus
frau und seit vielen Jahren in Buda
pest lebend; Herr Thomas, Musiker 
Cembalist, Pfarrer Friedrich und Dr. 
Mierau, der bis 1989 das IDL-Büro 
Budapest leitete und nun als Korre
spondent und publizistischer Berater 
der ELKU zur Seite steht.

Ein Gremium dieses Kirchenge
meinderates erstellte schließlich die 
Gemeindeordnung. Und veranlaßte 
die Ausschreibung zur Besetzung der 
Budapester Pfarrstelle ab Sommer 
1994. Nachdem im Januar und Feb
ruar sich drei Kandidaten, darunter 
auch ein Pfarrerehepaar, vorgestellt 
hatten, wurde in einer Gemeinde
vollversammlung unter der Leitung 
von Superintendent Missura, der 
neue Pfarrer gewählt, der dann für 
mindestens sechs Jahre bleiben wird:

Es ist dies Pfarrer Dietrich Tigge- 
mann, aus der Lutherischen Kirche 
in Schaumburg-Lippe stammt. Er 
hat 1987 ein Gemeindepraktikum in 
deutschsprachigen Gemeinden in 
Pécs und Bonyhád gemacht. Dar- 
überhinaus organisierte er eine Orgel 
für die Kantorenschule in Főt.

Von Pfrv. Gémes mußten wir uns 
leider am 20. Februar 1994 verab
schieden. Aus beruflichen Gründen 
mußte er zum 1. März zurück nach 
Deutschland.

Um die Kontinuität der Gemein
dearbeit zu gewährleisten, erklärte 
sich Vikarin Beate Brauckhoff bereit, 
die seit April 1993 Pfrv. Gémes sin 
der Gemeindearbeit unterstützte, ih
ren Ungarn-Aufenthalt um ein hal
bes Jahr zu verlängern. Vik. Brauck- 
hoff stammt aus der Westfalischen 
Landeskirche und hatte von Septem
ber 1989 bis August 1990 an der Bu
dapester Reformierten Fakultät, 
Theologie studiert. Ihre bisherigen 
Schwerpunkte in der Gemeinde la
gen in der Gestaltung der Kinder- 
und Jugendarbeit. Am 6. März wur
de Vik. Brauckhoff von Bischof Sze- 
bik im Rahmen eines festlichen Got
tesdienstes offiziell in die Gemeinde 
eingeführt. An der Gestaltung des 
Gottesdienstes beteiligten sich auch 
Pfr. Zsigmondy und Pfr. Friedrich.

Die Kontinuität ist also in jeder 
Hinsicht gewahrt.

Beate Brauckhoff, Vikarin.

Boh vzkriesil Jezisa
LukáS 2 4 ,1 -1 2

Vefká noc je  najstarsi krest’ansky sviatok. Aposto- 
lovia svoju misijnú kázen nezacali zvesfou o narodeni 
Kristovom  ale zvestovali vefkonocny div. Hovorili o 
tom , ako ich Pána chitili, mucili a na kríz dali, ale 
najm ä o tom , ze videli H o ako zivého. Ani pre nich 
nebolo l’ahká vec uverif, ze Jezis vstal z mftvych. Ale 
stretnutie so zivym Jezisom ich utvrdilo vo viere, a 
kázali o Kristovi ukrizovanom  a vzkriesenom. VelTco- 
nocné sviatky kazdy rok nám  radosf prinásajú.

1. Zeny boli prvymi, ktorym  bolo zvestované pri 
hrobe JeziSovom: „Niet H o tu, ale vstal!” Podlä Lu- 
ká§a zeny pri§l,i k Jezisovmu hrobu, ktoré vöasráno 
v nedelü po Vel’kom  piatku vonné veci priniesli, abz 
pomazali, zabalzamovali telo Jezisovo. To je  pozoru- 
hodné, lebo vtedy este aj ucenici báli sa, a zamkli sa 
v jednom  dom e v Jeruzaleme a cakali, co bude d’alej.

Dnesny zvedavy clovek chcel by vedief, ako sa to 
stalo. Kam en bol odvaleny, hrob bol prázdny, mftve- 
ho Jezisa nenasli. Nie je  dőlezité to, ako sa to  stalo, 
ale opísané je, ze zeny sa báli. Báli sa preto, lebo citili 
blízkeho, prítom ného Boha, a preto v pokore sklonili 
svoj pohläd k zemi, a boli pripravené prijaf slovo 
Bozie,

Posolstvo Bozie sa zacína otázkou: „Co hladáte 
zivého medzi m ftvym i?” Lukás poukazuje na to, ze 
vzkriesenie je  Bozí cin. A ko bolo zaslübené to  sa 
splnilo. Jezis hovoril svojim ucenikom, ze musi trpief, 
zomrief, ale aj vstat z mftvych. Jezisovo vzkriesenie 
vyrasetá z Bozieho rozhodnutia. M usi sa staf vől'a 
Bozia.

Vel’konocnú udalosf clovek nevie pochopif a vy- 
svetlif. Je to  Bozí zásah do násho zivota Boh, ktory 
z niöoho stvoril tento svet, zo smrti vyviedol áivot. 
Umuceného Jezisa priviedol do zivota nového. Vefká 
noc je  zásahom nového, iného sveta do tohoto  staré- 
ho, hriechom a smrfou poznaceného sveta a nás pret- 
vára, ktorí sme smrfou poznacení. Mőzeme m af ná- 
de j: On zije, aj my budeme zif!

2. Zeny „vrátiac sa od hrobu, zvestovali to to  vsetko 
jedenástím  a vSetkym ostatnym ”. Tie áeny, ked  to 
vSetko zazili, nemohli prísf k slovu, mali strach, ale 
potom  niesli správu o tom , ze nastal vefky obrat. 
Zeny teraz pochopili sióvá Jezisove v Galilei. Podali 
správu ucenikom, őo poculi od svedkov Bozích. Ale 
starom  svete ieny  nemali vierohodnosf pred súdom.

Lukás chcel poukázat’ na o pa tm osf uceníkov ke’ píse, 
ze neuverili svedectvu, k toré im podali zeny. Peter 
preto sa rozhodol ist" k hrobu. Aj on nadarm o hl’adal 
zivého medzi mftvymi. Co nasiel, to  zobudilo v nőm 
nie vieru, ale len zacudovanie. Viera vo vzkriesenie 
rastie pomaly. Tu si uvedomujeme, ako tazko sa rodí 
vefkonocná viera.

Vefkonocné posolstvo aj nás poveruje aby sme 
zvestovali, ie  Boh vzkriesil JeiiSa. M ám é jzvestovaf 
svojim najblizSím, svojim v rodine s ktorym i zijeme, 
svojim dietkam  a vnúcatám . Potrebujem e aj dnes 
svedkov Pánovho vzkriesenia. M ám é posilnovaf je
den druhého.

N apokon este jedna poznám ka: Boh vzkriesil Jezi
sa z mftvych, a to  znam ená, ze sm rf stratila svoju moc 
a zivot zvítazil. Ak si odovzdal svoj zivot Jezisovi, 
nemusís sa bát’ od smrti, lebo o svojich sa O n postará 
nie len tu, ale aj riebeskom král’ovstve. A postol Pavel 
píse v liste R ím skym : „O dm ena za hriech je  smrf, ale 
Bozím darom  milosti je vecny zivot v K ristu  Jezisi, 
Pánovi nasom ” (6,23).

Bozia moc nenechala JeziSa v smrti, nenechá ani 
nás. Veríme v JeziSa vzkrieseného, veríme aj vo svoje 
vlastné vzkriesenie. Ved nato  Kristus umrel a ozil, 
aby panoval nad mftvymi aj nad zivymi.

Cselovszky

POZVÁNKA
Slovenskí cvanjelici íijúci v Budapesti sa schádzajú kaidú 

nedelu o 9. hodine v bohosluiobnej sieni Lutherovho dvora na 
Rákócziho ulici C. 57 na slovenskych bohosluibách.

v e l k o n o Cn á  p i e s e n

Vítaz nad msrt’ou slávne z hrobu vstal, 
veénú Bofiu slávu mocne zvestoval.
Zije Kristus, Pán ná$, s Nűn budeme íif, 
s Nim je hodno trpief, s Kim aj zvít'azif! 
Vítaz nad smrtou slávne z hrobu vstal, 
veénú Boíiu slávu mocne dokázal!

Plesaj, fűd Boií! Z Jeho vzkriesenia 
viera, nádej, láska hojne pramenia.

Pán náS najslávnejSí -  Darca útechy, 
hrieSnikom kajúcim odpúSt’a hriechy.
Vítaz nad smrfou slávne z hrobu vstal, 
vefnú Boziu lásku mocne dokázal.

VSetkych nás spája láska Kristova, 
v nej je radosf stála, pomoc hotová.
Útechu v nej mámé, hrob nás nermúti 
ani nezastiera tien vecnej smrti.
Vítaz nad msrt’ou slávne z hrobu vstal, 
veénú Boziu milosf mocne dokázal.

Ev. spevník: 150. Melódia: G. Fr. Händel 
(Győzelmet vettél...)

Boh daruje nám vzkriesenie 
a veény zivot

V tomto vefkonocnom obdobi v duchu vidíme vzkrie
seného Pána ako Knieza zivota. Nezostal v hrobe, ali 
zvítazil nad hriechom, diabiom, peklom a smrtou a sláv
ne vstal z mftvych. Jezis ako Knieza zivota mohol pove- 
daf betánskej Marte: „Ja som vzkriesenie a zivot, kto veri 
vo mna, bude zif, aj ke' by umrel”. Preto vderíme aj v nase 
vzkriesenie a vo vecny zivot. To predpokladá osobnú 
vieru v Jezisa Krista. On bol dany, „aby nezahynul, ale 
veőny zivot mai kazdy, kto veri v Neho”. Teda viera v 
Krista je cestou k vecnému zivotu a aj k vzkrieseniu. Jezis 
dáva zivot svetu. To je vől’ou nebeského Otca.

Jezis kriesil mftvych uz pocas svojho zemského pőso- 
benia. To bolo jednym z dokladov Jeho mesiásskej moci. 
Neostal v hrobe po svojej smrti a pochovaní, ale na tretí 
den vstal z mftvych a ako zivy vyhlásil: Ja zijem, aj vy 
budete zif!

Má byf nasim ciel'om, aby sme dostali vecny zivot. 
Nasa kresfanská viera vyrastá z toho, co sa uz v minulos- 
ti stalo, uskutocnilo. Ale viera vo vzkriesenie a vecny 
zivot súvisí s budúcnostou s tym, co sa stane, ed’ sa vsetko 
skoncí. O vecnom zi vote nikto iny nás nemőze poucif, len 
Boh. Ale On nás ani v tejto otázke nenechal bez potreb- 
nej informácie. Vieme, ze Boh daroval nám casny zivot, 
zo svojej milosti, skrze Jezisa daruje nám este viac, zivot 
veiny, bohn to mőze urobif, lebo je vüemohúci, a chce to 
urobif, lebo je milosrdny.

Z casnosti pozeráme k vecnosti. Cely nás tunajSí zivot 
má byf prípravou na vecnosf. Tam vidíme ciel’ svojej 
púte. Z viery vyplyva aj nádej, aj istota, ze z milosti 
Bozej, pre zásluhy Jezisa Krista dosiahneme ciel’spásy a 
vecného zivota a ze sa tvárou v tvár stretneme so svojim 
Vykpitel'om a Spasitel’om, ktory zije v sláve Boha Otca

a ktory pride svojim druhym príchodom v sláve, aby 
súdil zivych i mftvych. Mámé ísf smerom k vecnosti, 
hlavou v nebesiach, ale s nohami pevne na zemi, a verne 
si plnif tunajsie úlohy. Pred Pánom budeme pocet vydá- 
vaf zo svojho safárenia. Teda tu sa rozhodne o nasej 
vecnosti. Pre veriaceho sa uz v casnosti zacina vecnosf! 
Jezis bol povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto veri 
vo mna, má vecny zivot”. Bol povedal aj to, ze prisiel, 
aby sme zivot mali a hojne mali, a nielen vo vecnosti, ale 
aj tu v casnosti.

Obsahom vecného zivota bude dokonalé poznanie Bo
ha a spolocenstvo s Ním. Stále s Pánom budeme. Tu 
vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom 
tvrou v tvár vidíme Ho. Vecny zivot je chválospev a 
vzyvanie. Je to zivot s neustálymi prekvapeniami. Co oko 
nevídalo, co ucho neslychalo a co do srdca l'udského 
nevstúpilo, to pripravil Boh tym, ktorí Ho milujú. Jezis 
uz na rozlúcku povedal ucenikom, a vsetkym svojim 
nasledovníkom, ze chce, aby boli tam. kde bude On.

Vecny zivot nezacína len na druhej strane hrobu, ale 
uz tu. Jezis prichádza k nám vo svojom Slove, stretáva 
nás pri svojom stole, v chlebe a vine, preto vecny zivot 
jestvuje uz tu.

Kto mőze prijaf vecny zivot? Na túto otázku dáva 
nám odpoved' vierovyznanie: Veríme... v hriechov od- 
pustenie, tela z mftvych vzkriesenie, a zivot vecny.

Clovek nepride do neba preto, lebo zomrie, len ked' pre 
Pána Jezisa príjme odpustenie hriechov. Uz dnes sa mé
zem od hriechu odvrátif. Uz dnes mőzem prijaf odpuste
nie hriechov od Pána Jezisa. Jezis povedal, ze ten kto veri 
v Neho, uz teraz presiel zo smrti do zivota.

Pővodca Zjavenia oznacuje zivot po vzkriesení tela vo 
vecnosti novym Jeruzalemom. Vidí tam nővé nebo a 
novú zem, a zivot bez slz, piacú, smútku, bolesti a smrti. 
Ktorí sú zapísaní v knihe Baránkovej, budú Boha oslavo- 
vaf. Nebude to odmena za ich skutky, ale dőkaz Bozej 
milosti, kőtár sa cloveku dostáva.

Cirkev prvych desat'rocí zila ocakávaní skorého prí- 
chodu Kristovho k súdu a tesila sa nádejou vzkriesenia 
a veöného zivota. Apostol Ján podával slovo Kristovo: 
„Prídem rychle!” Na toto Pánovo oznámenie odpovedal 
zbor s zelaním. aby Pán prisiel. Toto zelanie je modlitba, 
ktorou sa starokrest'anské sluzby Bozie koncievali.

Veru sa treba zaoberaf aj poslednymi otázkami. Smrf 
prichádza medzi zivych a pripomína pominutelhosf vset- 
kého zivého. Zániku tela nikto neujde. Kto sa narodil, 
musí zomrief. Ale kto veri v Krista, aj keby zomrel, bude 
zif! Toto neprinása nám lacnú útechu slübov, ale urcuje 
nám, aby sme tu v casnosti bojovali dobry boj. V tomto 
boji treba vytrvaf az do konca a pripravovaf sa pre 
vecnosf. Smrf nebude zakoncenim, ale len prerusením 
zivota. Jezisové sl'uby splnia sa. Nasou úlohou je, aby 
sme dobry boj viery az do konca bojovali. Cs. F.



.cigi APfttus a.

Jézus mondj^: „Halott voltam, de íme élek örökbön-örök- 
ké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” (Je l 1,18.)

VASÁRNAP Jézus Krisztus megalázta magát és engedel
messé lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel 
is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet 
adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Fii 
2,8-9 (Zsolt 66,7; Mk 16,1-8; lK or 15,1-11; Jn 20,1-10.)

Húsvét van! Jézus feltámadt a halálból. A gyűlölet, 
szeretetlenség, betegség, félelem, múlandóság felett győzött 
az élet. Krisztus feltámadott! Krisztus feltámadása szét- 
rombolhatatlan fundamentum a lábunk alatt. Nem egy 
halódó vallás utolsó mohikánjai vagyunk, hanem ahhoz 
tartozunk, akié a jövő, az élet és a feltámadás.

HjgnflFÖ Járjatok szeretetben, ahogyan a Krisztus is szere
tett titeket, és önmagát adta értünk „áldozati ajándékul, az 
Istennek kedves illatként.” Ef 5,2 (Zsolt 82,3; Lk. 
24,13-35; lKor 15,12-20; Jn 20,11-18) Mit jelent nekünk 
Krisztus áldozata és feltámadása? Meg kell látnunk, hogy 
Istennek felénk irányuló szeretetét semmi nem semmisíthe
ti meg. A Feltámadottban is inkognitóban marad ebben a 
világban Isten örök életet adó szeretete. Mégis ez a szeretet 
az, ami az örök életre elvezet.

KE0 D Jézus mondja; „Még egy kis idő, és a világ többé 
nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek és ti is élni 
fogtok.” Jn 14,19 (Józs 1,5; Lk 24,13-35; Jn 20,19-23)

Jézus él, én is vele, hol van halál, nagy hatalmad? Jézus 
él, sír éjjele csak új reggelig takarhat. Ott leszek, hol Uram 
van; ez az én bizodalmám. Jézus él! Ő országol égen- 
földön dicsőségben. Ha fölkelt sír álmából, Vele élek örök 
fényben. Szüntelen szolgálatban ez az én bizodalmám. (Ék 
223)
«VM M  Pál úja: „Meghajtom térdemet az Atya előtt, 
akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön: 
adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy 
hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az 0  
lelke által.” Ef 3,14-16 (Ez 34,16; 2Tim 2,8-13; Jn 
20,24-31) A Szentlélek tanít meg Isten igaz ismeretére. 
Istent egyedül Jézus Krisztuson keresztül lehet megismer
ni. S a Lélek tanít meg Jézuson keresztül megismerni,

Pszeretni és hallgatni az Istent. A Lélek által lakozást vesz 
Isten a szivünkben és otthonává teszi azt. A Lélek vigaszta
ló, segítő, adja, s nem csak kívánja a békességet, közbenjár 
értünk és szószólónk.

CSÜTÖRTÖK Nincsen üdvösség senki másban, mert nem 
is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által 
üdvözölhetnénk. Apcsel 4,12; (Ézs 9,5: lK or 15,19-28; Jn 
21,1-14) Jézus az egyetlen megváltó! Az egyetlen megoldás 
a halál kérdésében is. Egyedül Őbenne és őáltala van fel
támadásunk, és üdvösségünk. Ez a név az, akit mindenkor 
segítségül hívhatunk és vele indulhatunk az igazi és örök 
cél felé.

PÉNTEK Ha parancsolataimat megtartjátok, megmarad
tok a szeretetemben. Ezeket azért mondom nektek, hogy 
az én örömöm legyen bennetek, és a ti örömötök teljessé 
legyen. Jn 15,10-11 (Zsolt 5,12; lK or 15,35-49; Jn 
21,15-19) Hogyan lehet Isten szeretetében megmaradni? 
Csak a tevékeny, önzetlen, önfeláldozó szeretet érdemli 
meg a szeretet kifejezést. Olyan szeretet, ami másokra 
irányul és életet munkál. A szeretet életet teremtő erő'. 
S ennek a szeretetnek fordított számtani rendje van: akkor 
szaporodik, ha osztódik, hogy ezáltal lehessen örömünk is 
teljessé.

SZOMBAT Pál úja: Mert én a legkisebb vagyok az apos
tolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak 
neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten ke
gyelméből vagyok ami vagyok, lK or 15,9-10 (2Sám7,18; 
lKor 15,50-58; Jn 21,20-25)

Megragadtál, Uram, két kezeddel és én nem tudtam 
neked ellentállni. Hosszú ideig futottam előled, de Te to
vább üldöztél. Kerülő utakat kerestem magamnak, de Te 
ismerted valamennyit. És utolértél. Ellentálltam, de Te 
győztél. íme, Uram, igent mondottam, csaknem akaratom 
eÚenére, kifáradva, kifulladva. Remegve álltam meg előt
ted, de Te a Szeretet szemével néztél rám. Tudom: most 
már mellettem maradsz, s kegyelmed gazdagsága árad rám 
szüntelen.

Nagy Edina

Nem csak feltámadt
M t 28,7b

A Názáreti Jézust a zsidó veze
tők előre elgondolt szándéka sze
rint, Poncius Pilátus ítélete alapján 
keresztre feszítették Jeruzsálem ki
végző helyén, a Golgotán. Barátai 
a holttestet levették a keresztről, s 
egy sziklasírba helyezték. A halála 
utáni harmadik nap hajnalán Jé
zus feltámadt a halálból. Jézus fel
támadt, legyőzte a halált, Jézus él. 
De a hír, a jó hír messze nem 
„csak” e n n y i ! : . ,

Ez is csodálatos, szívet, lelket 
melengető, áldott üzenet. Mert a 
mai ember számára, akit lépten- 
nyomon eláraszt a sok szörnyűség, 
-  ennyi halott a háború sújtotta 
Boszniában, annyi halott a föld
rengés miatt rombadőlt városban, 
ennyi áldozata van a bűnözésnek, 
annyi halottat okoz a felelőtlenség

a közutakon -  kell a jó  hír. De jó  
tudnunk, hogy Jézus valóban erő
sebb a halálnál! Ez a hit őriz meg 
a kétségbeeséstől, amikor nem a 
hírekből ragad meg a halál hatal
ma, hanem azokat viszi el, akik 
között éltünk. Elveszíteni szeret
teinket, s mégsem vesztesnek lenni, 
ezt jelenti Jézus feltámadása. S azt 
a reménységet is, hogy alaptala
nokká lettek félelmeim a haláltól, 
sírtól, elmúlástól, hiszen aki hisz 
őbenne, ha meghal is é l! Ez énrám 
nézve is igaz, velem is ez történik.

A húsvéti örömhír az eddig el
mondottak alapján is csodálatos, 
mindent felülmúló, óriási esemény. 
De a feltámadott azt is üzente az 
övéinek, hogy előttük megy. S csak 
menjenek utána, mert találkozni 
fognak! Jézus előttünk megy.

A  Feltám adottnak gondja van 
minden utam ra. Előttem  megy, 
hogy lássam, merre induljak. Előt
tem megy, hogy biztosan célba is 
érjek. A legrövidebb ú ton vezet, 
még akkor is, ha a földi szem kerü
lő u ta t lát. Előttem megy, s gon
doskodik róla, hogy meglássam, 
ahogy az egyiptomi fogságból sza
baduló zsidó nép látta  maga előtt 
nappal a felhőoszlopot, éjjel a tűz- 
oszlop fényét. Előttem megy, hogy 
tudjam, az ú t járható. A terheket 
ismeri, s amik m eghaladnák m ár 
erőmet, azokból elveszi a  hordoz- 
hatatlant, a megfelelő pillanatok
ban új erőt kapok. Örömeimet el
készítette, az áldások készek, vilá
gosság ragyogja be az utat. A cél 
is egyre közelebb. O tt meglátjuk 
őt, színről színre. Addig is látjuk, 
sőt járjuk, mert Ő az út. Feltá
m adt, él, jelenlevő valóság min
denkinek, aki húsvétot ünnepel!

Sztojanovics András

VALÓSÁG LEGYEN SZÁMUNKRA A FELTÁMADÁS
Lk 24,36-45

Győztes Ú r áll húsvét napján a 
tanítványok előtt. A halál felett dia
dalt aratott Jézus Krisztus. Külde
tését betöltötte. Életét adta, és visz- 
szavette. Ezen a visszavételen hang
súly van. Jézus áldozata nem lett 
volna teljessé feltámadása nélkül. 
Nagypénteket húsvét teszi hitelessé. 
Pál apostol ezért írja: „Ha pedig’ 
Krisztus nem támadt fel, akkor 
üres a mi igehirdetésünk...” lK or 
15,14

Jézus azonban győztesként áll a 
tanítványok előtt, s a jól ismert mó
don köszönti őket: Békesség nék- 
tek! Ez alkalommal a megszokott 
szavak új tartalmat hordoznak. 
Krisztus földi küldetésének befeje
zettségére, tökéletességére utalnak. 
Amiért Jézus jött, az megvalósult. 
A harmónia helyreállt. A kapcsolat 
Isten és ember között újra rendező
dött. A Jézus által használt sálom 
szó többet jelent a békénél. Olyan 
állapotra utal, melyben nemcsak, 
hogy nincs harc, hanem minden vi
rágzásnak indul. Jó erők szabadul
nak fel. Rendeződik a viszony Is
tennel, embertárssal. Ilyen békesség 
köszöntött be a feltámadott Krisz
tussal. Ez a salom nem függ külső 
körülményektől, bűn hatalmától. 
Nem tétlen nyugalom, hanem haj
tóerő. Krisztus áldozatára épít, fel
támadására tekint. Luther egyik 
áhítatában ezt így fogalmazza meg: 
„ ...a  feltámadás nem valami tétlen 
diadal. Sőt arra való, hogy erőfor
rás legyen. Hogy kísértésben, bű
neim rettentése között ne nézzek 
egyébre, hanem mindig csak Krisz
tus boldogító feltámadására.”

A feltámadás fényében a Jézusról 
szóló ószövetségi próféciák új jelen
tést kapnak. Nem a Biblia üzenete 
változott «aeg, hanem a ,tan ítv á 
nyok kezdik érteni az írásokat,

mert Krisztus „megnyitotta értel
müket”.

A húsvéti történet nem csupán 
események leírása kell, hogy ma
radjon. A Lélek ma is nyitogatja 
értelmünket, hogy Jézus feltáma
dása valósággá legyen a számunk
ra. Ifjúsági órákon, diákkorom
ban, időnként ez a furcsa m ondat 
hangzott el: Megszólalt a Bibliám! 
Ezzel jeleztük, ha Isten Igéje sze
mélyesen érintett meg bennünket. 
Áttörést jelentettek ezek az alkal
mak sokunknál. A Szentírás sorai 
a testté lett Igével való életre szóló 
találkozást tették lehetővé. Ezen a 
húsvéton ilyen vágyunk, imádsá
gunk legyen. Isten igéje, húsvét 
örömhíre minél többeknek „szó
laljon meg”, s legyen az élő Ú r 
Jézus Krisztussal való találkozás 
alkalmává!

Jézus feltámadásának hírével 
nem először találkoztak a tanítvá
nyok. Igeszakaszunk így kezdődik: 
„Miközben ezekről beszélgettek” 
Tudtak az üres sírról, sőt Péter még 
látta is. S, most, amikor megjelenik 
előttük a Feltámadott, mégsem 
hisznek tulajdon szemüknek. Hol a 
félelem, hol az „ez annyira szép, 
hogy nem lehet igaz” öröme gátolja 
hitüket. Jézus azonban megmutatja 
sebeit, enni kér. Sajátmaga győzi le 
kétségeiket.

Bizonyára ezen a húsvéton is so
kanjönnek a templomba. Évről év
re hallják a, Feltámadottról szóló 
tudósítást. Úgy érzik mégis, hogy 
mindez tőlük független, szinte hihe
tetlen történet. Hiányzik az áttörés, 
az Élő Ú rral való találkozás. A Fel
tám adott azonban nem mond le ró
lunk, hitet ébreszt. Megkeres, 
ahogy a  tanítványokat. Megszólít, 
mint M áriát a sírnál, elkísér az 
úton, mint az emmausiakat, belép

otthonunkba, hogy meggyőzzön 
élő valóságáról.
_ Engedjük, hogy a Feltámadott 

Ú r szívünk kétségein is diadalt arat
hasson!

Brebovszkyné Pintér Márta

IMÁDKOZZUNK!
Örvendező szívvel adunk hálát, Iste

nünk, hogy Krisztus Urunk halálával el
törölted a világ bűnét, és feltámadásával 
megtörted a halál erejét Add nekünk a te 
Lelkedet, hogy új életben járjunk, és ke
gyelmed szerint örököljük az örök életet. 
Amen.
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bet; Budahegyvidék, XII. Tartsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Takács József, de. 11. (úrv.) Takács József, 
du. fél 7. XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) ifi. 
Kendeh György; XIII. Frangepán u. 43. de. 8. ifi. 
Kendeh György; XIV. Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) 
Szabóné Mátrai Mariann; XIV. Gyarmat u. 14. de. 
fél 10. Szabóné Mátrai Mariann; Pestújhely, XV. 
Templom tér de. 10. (úrv.) Bizik László; Újpalota, 
XV. Hártyán köz du. 5. ökumenikus; Rákospalota, 
Nagytemplom, XV. Régifóti út 73. de. 10. Bolla Ár
pád.; Rákosszentmihály, XVI. Hősök tere de. 10. dr. 
Kamer Ágoston; Cinkota, XVI. Batthyány I. u. de. 
fél 11. Szalay Tamás; Mátyásföld, XVI. Prodám u. 
24. de. 9. Szalay Tamás; Rákoshegy, XVII. Tessedik 
S. tér de. 9. Kustra Csaba; Rákoscsaba, XVII. Péceli 
út 146. de. 9. Kosa László; Rákoskeresztúr, XVII. 
Pesti út I l i .  de. fél 11. Kustra Csaba; Rákosliget,

, XVII. Gázon Gy. o. de. 11. Kosa László; Pestszent- 
lőrinc, XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Havasi 
Kálmán; Pestszentimre, XVIII. Rákóczi út 83. (ref. 
templom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kis
pest, XIX. Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Szél Bulcsú; 
XIX. Kispest, Hungária út 37. de. 8. Szél Bulcsú; 
Pestszenterzsébet, XX. Ady E. u. 89. de. 10. Győri 
János Sámuel; Csepel, XXL Deák tér de. fél 11. 
Mezősi György; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. 
Rozsé István

HÜSVÉT 2. NAPJÁN az oltárterítő 
színe: fehér. A délelőtti istentisztelet ol- 

. tár előtti igéje: ApCsei 13,/16/26—39; 
az igehirdetés alapigéje: Lk 24,36-45.

„JÉZUS ÉL, ÉN IS VELE!”
Lk 24,1-12

„Alig várták] hogy jö jjön  a  reggel 
S  m ost bánatosan, illatos kénetekke l 
Sírva sietnek a sír fe lé  hárman 
N agypénteki gyásszal, húsvéti 
sugárban”

-  mondja Túrmezei Erzsébet szép 
versében a Jézus sírjához siető asz- 
szonyokról.

Az asszonyok igyekezete, buz- 
gósága tiszteletre méltó. Azt tet
ték, amire a szeretet és a kegyelet 
késztette őket. Látni kívánták azt, 
akit szerettek, s akinek a temetésé
ben részt nem vehettek.

Tettüket jól meggondolták. K o
ra hajnalban siettek a sírhoz. A ke
neteket is magukkal vitték, hogy 
megkenjék a szeretett halott testét. 
És o tt érte őket a nagy meglepetés.

Nem csoda, hogy az asszonyok 
nagyon megrémültek, am ikor azt 
látták, hogy Jézusnak se híre, se 
hamva, üres a sirja. A két fénylő 
ruhájú férfi, az angyalok jelenléte 
csak fokozta meglepetésüket, félel
müket. A zsidók hite szerint 
ugyanis a halottak feltámadása az 
utolsó ítélet nyitánya. Jézus üres 
sírja számukra azt jelenthette, 
hogy elérkezett az ítélet napja.

Húsvét Isten meglepetése a vi
lágnak. Az üres sír, Jézus feltá
masztása, Isten hatalm ának csodá
latos megnyilvánulása és megbíz
hatóságának ékes bizonysága. 
Olyan cselekedet, amely hitelesen 
hirdeti, hogy Isten ígéretét bevált
ja. Amit Ő tervez, azt meg is való
sítja. Senki sem állhat ellene. Övé 
az utolsó szó, s az Ő szava életet 
teremtő erő.

Jézus feltám adásának híre az 
apostolokat meglepte. Fecsegés
nek tarto tták , am it az asszonyok 
nekik az üres sírról és a mellette 
történtekről elm ondtak. Nem  hit
tek nekik mindaddig, amíg nem 
találkoztak a feltám adott Jézussal.

M a is sokan vannak, akik nem 
hiszik, hogy Jézus valóban feltá
m adt, hogy Jézus él. N e csodálkoz
zunk ezen, m ert a feltám adás meg
haladja gondolatainkat. Nem fér 
bele fogalmainkba. De olyan ese
mény, olyan tény, melynek valósá
gát cáfolni nem lehet.

Az egyház, a Jézus Krisztusban 
hívők közössége, kom olyan veszi a

Jézus üres sírja mellett elhangzot
takat : „M it keresitek a holtak kö
zött az élőt? Nincs itt, hanem feltá
m adott.” Szent meggyőződéssel 
hisszük, és boldogan valljuk az 
Apostoli Hitvallás szavaival, hogy 
Jézus Krisztust „megfeszítették, 
meghalt és eltemették. Alászállt a 
poklokra, harm adnapon feltá
m adt a halottak közül...”

A feltámadás hite a keresztyén 
hit sarkalatos tétele, leglényege
sebb eleme. Aki ezt nem hiszi, nem 
nevezhető keresztyénnek.

A húsvéti hit eloszlatja a halálfé
lelmet. Békét ad a nyugtalan lélek
nek. Reménységet ébreszt a re
ménységét vesztett emberben. Bi
zonyossá tesz Isten végtelen hatal
ma, szeretete, jósága felől.

Testvér! H a van húsvéti hited, 
köszönd meg azt az Úristennek, és 
kérd őt, hogy tartson meg téged 
ebben a hitben. H a azonban bi
zonytalankodsz e tekintetben, ha 
kétségek gyötörnek, őszintén tárd 
fel szívedet az Ú r előtt! M ondd el 
neki kétségeidet! H a ezt megte
szed, ha bizalommal kéred az 
U rat, elsegít téged is a húsvéti hit
re, ahogyan elsegítette Tam ást és a 
többi tanítványt. S ha ez m egtörté
nik, akkor boldogan zengheti aj
kad: „Jézus él, én is vele! Hol van 
halál nagy hatalm ad? Jézus él, sír 
éjjele Csak új reggelig takarhat. 
O tt leszek, hol U ram  van : Ez az én 
bizodalm ám .”

Táborszky László

IMÁDKOZZUNK!
Dicsőség néked, Istenünk! Fiaddal 

együtt dicsérünk. Eleget ő tett miértünk. 
Halleluja, halleluja, halleluja! Mi téged 
kérünk, Krisztusunk, Élő és győztes Ve
zérünk: Add meg, mi üdvös minékünk. 
Halleluja, halleluja, halleluja! Hogy 
bűnt levetve, áldhassunk, S örökké zeng
jen az ének: Dicsőség Jézus nevének! 
Halleluja, halleluja, halleluja! (Ék 
216,1.5-6)

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ : 19.00-19.15. 41 m-es rövidhul
lám. 7385 kHz. április 2. szombat: 
„Misszió a pokolban” -  Győri János 
Sámuel, április 3. vasárnap: „Maradj 
velünk!” -  Sztojanovics András áhítata. 
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1994. április 3.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. német Beate Brauckhoff, de. 11. (úrv.) 
Szebik Imre; du. 6. Madocsai Miklós XII. 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Szilas Attila Pest
hidegkút, O. Báthory u. 8. de. fél 11 Takács 
József Csillaghegy, III. Mátyás kir. út 31. de.
10. Donáth László. Óbuda, III. Dévai Bíró 
M. tér de. 10. (úrv.) Bálint László Újpest, 
IV., Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. (urv.) 
Blázy Lajos. V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) 
Zászkaliczky Péter de. 11. (úrv.) dr. Harmati 
Béla de. 11. gyermekistentisítelet Gerőfi 
Gyuláné du. 6. Pintér Károly VII. Városlige
ti fasor 17. de fél 10 (családi, úrv.) Muntag 
Andorne de. 11. (úrv j  Szirmai Zoltán du. 6. 
Nagy Zoltán VIII. Üllői út 24. de. fél 11 
(úrv.) Kertész Géza. VIII. Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. (úrv.) Kertész Géza. VIII. Rá
kóczi út 57/b. de. 9. szlovák Cselovszky Fe
renc VIII. Vajda Péter u. 33. de. fél 10 (úrv.) 
dr. Fabiny Tibor. IX. Thaly Kálmán u. 28. 
de. II (úrv.) dr. Rédey Pál. Kőbánya, X. 
Kápolna u. 14. de. fel 11. (úrv.) dr. Fabiny 
Tibor. X. Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Szabó 
Lajos Kelenföld, XI. Bocskai út 10. de. 8. 
(úrv.) Csepregi András de. 11. (úrv.) Missura 
Tibor, du. 6. Csepregi András XI. Németvöl
gyi út 138. de. 9. (úrv.) Missura Tibor. Buda
hegyvidék, XI. Tartsay V. u. de. 9. (úrv.) 
Kőszeghy Tamás, de. 11. (úrv.) Kőszeghy 
Tamás, du. fél 7 Takács József. XIII. Kassák 
Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) ifj. Kendeh 
György. XIII. Frangepán u. 43. de. 8. (úrv.) 
ifj. Kendeh György. XIV. Lőcsei út 32. de.
11. (úrv.) Szabó Lajos XIV. Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. (úrv.) Szabó Lajos Pestújhely, XV. 
Templom tér de. 10. (úrv.) Bizik László. Új
palota, XV. Hártyán köz du. 5. ökumenikus 
Rákospalota, Nagytemplom, XV. Régifóti út 
73. de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály, 
XVI. Hösök tere de. Í0. dr. Karner Ágoston. 
Cinkota, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. 
Szalay Tamás. Mátyásföld, XVI. Prodám u. 
24. de. 9. Szalay Tamás. Rákoshegy, XVII. 
Tessedik S. tér de. 9. (úrv.) Kosa László 
Rákoscsaba, XVII. Péceli út 146. de. 9. (úrv.) 
Kustra Csaba Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út 
111. de. fél 11. (úrv.) Kosa László Rákosli
get, XVII. Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kustra 
Csaba Pestszentlörinc, XVIII. Kossuth tér 3. 
de. 10. (úrv.) Havasi Kálmán Pestszentimre, 
XVIII. Rákóczi út 83. (ref. templom) de. há
romnegyed 8. (úrv.) Havasi Kálmán. Kis
pest, XIX. Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széli 
Bulcsú. XIX., Kispest, Hungária út 37. de. 8. 
(úrv.) Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX. 
Ädy E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János 
Sámuel. Csepel, XXI. Deák tér de. fél 11 
(úrv.) Mezősi György. Budafok, XXII., Já 
ték u. 16. de. 11. (úrv.) Rőzse István Budaörs, 
Ref. Imaház de. 9. (úrv.) Rőzse István Török
bálint, Szent István út du. fél 5 (úrv.) Rőzse 
István Budakeszi de. 8. Takács József.

HÚSVÉT ÜNNEPEN az oltárterítő 
színe: fehér. A délelőtti istentisztelet ol
tár előtti igéje: lKor 15,12-20; az ige
hirdetés alapigéje: Lk 24,1-12.

ÖRÖM HÍR címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a TV1 április 3-án húsvét 
vasárnap du. 16.05-től. Közreműködik: 
Sulyok Imre, Szabóné Mátrai Marian
na, Szebik Imre, Túrmezei Erzsébet.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A MAGYAR RÁDIÓBAN. Ápri
lis 4-én húsvét hétfőn 10.05 órai kezdet
tel a kispesti evangélikus templomból 
közvetíti az istentiszteletet a Kossuth 
Rádió. Igét hirdet: Széli Bulcsú lelkész.

A Fébé Diakonissza Egyesület közle
ménye:

Április hóban, a szokástól eltérően, 
nagyhétre való tekintettel havi rendsze
res összejövetelünket április 9-én, 
szombaton 10 órai kezdettel tartjuk az 
Ördögárok utca 9. sz. alatti templom
ban.

A KIÉ Nemzeti Szövetség ifjúsági ve
zetőképzőt szervez kezdőknek, segítők
nek 1994. július 3—10-ig Piliscsabán. 
Részvételi díj: 2000 Ft.

Jelentkezési feltételek: 15 éves kortól 
váijuk a jelentkezéseket, rövid önélet
rajz és lelkészi ajánlás szükséges. Je
lentkezési díj: 500 Ft (a r. díjba beszá
mít). A jelentkezést és a jelentkezési díj 
befizetését igazoló csekkszelvényt a 
KIÉ irodába kérjük beküldeni. Jelent
kezés április 30-ig, Budapest, 1114 
Eszék u. 10. II/l. Tel., fax.: 
06 11855246

A Mécses Szeretetszolgálat Börtön- 
pasztorációs Társaság imaszándéka áp
rilis 3-án, húsvét vasárnapján: Imád
kozzunk azokért, akik reménytelenül 
élnek, hogy Jézus örömhíre szívükig 
hatoljon és ezáltal új emberként, új re
ménnyel, új életet tudjanak kezdeni!

A Keresztény Zsidó Társaság követ
kező előadását április 7-én, csütörtö
kön du. 6 órakor a Magyar Zsidó Kul
turális Egyesület (VII. Garay u. 48. I. 
em.) termében tartja. SOMOGYI KÁ
ROLY, a Yad Vasem kitüntetettje 
A küldetés 300 napja  címmel tartja elő
adását.

Április 13-án, szerdán du. 6. órakor 
a Deák téri Gyülekezet Nagytermében 
VALLÁSJOGI SZIM POZION lesz. 
A vegyesházasság mai családjogi hely
zete címmel különböző felekezetek 
képviselői tartanak előadást. Ez a ren
dezvény a Nemzetközi Családév kere
tében lesz.

A BETHÁNIA C. E. SZÖVETSÉG 
szeretettel meghívja az érdeklődőket és 
tagjait az évi rendes közgyűlést is 
magába foglaló tavaszi országos 
csendesnapjára 1994. április 16-án 
de. 10-du. 4 óráig a Budapest V ili. 
Salétrom u. 5. sz. alatti református 
templomba. Fő téma: „Közösségünk 
Krisztussal” . Megközelíthető a 4-es

vagy 6-os villamossal a Rákóczi té
rig. Étkezésről mindenki maga gon
doskodik.

SZÜLETÉS
Gémes Pálnak és feleségének, Rostás 

Nórának március 14-én Sindelfingen- 
ben megszületett első gyermekük, aki a 
ke reszt ség ben Dorottya, Viola nevet 
kapta.

Verrasztó Jánosnak és Magyar Me
linda nemescsói segédlelkésznek 1994. 
március 23-án HANNA nevű első 
gyermekük született. Isten áldása le

Szentendrén most alakuló keresztyén galé
ria keres ipari, és képzőművészeket alkotó
társaik kiállítása és értékesítése céljából. Je
lentkezni lehet, levélcím: Putnoki Dávid, 
2016 Leányfalu, Komáromi u. 19.

Kisméretű garzonlakást vennék. SÜR
GŐS. Radosné Lengyel Anna 

Tel.: 167-3219 (este). Levélcím: 1025 Tö
rökvész út 95-97/A

Fiatal (harmincas) házaspár 6 éves kislá
nyukkal keres olyan idős személyt, akivel 
eltartási szerződést köthetne. Ottlakás szük
séges. Telefon: 290-46-91 (este 6 óra után)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapesti (Fasori) Evangélikus Gimnázium, magyar, angol, német, 

fizika- és énekszakos középiskolai tanárok részére pályázatot hirdet tanári 
állásra. Feltételek: tudományegyetemi végzettség, keresztyén egyházhoz való 
tartozás, rendezett családi élet.

A pályázat beadása lapon történik, melyet titkárságunkon lehet kérni 
(postán is!), önéletrajz, diploma fénymásolata, szakmai önéletrajz, pedagó
giai elképzelések leírása.

Pályázatokat kérjük május 10-ig az iskola címére postán vagy személyesen 
eljuttatni: 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.

Sikeres pályázat esetén munkábalépés: augusztus 15-től.

gyen az újszülöttön és családján.

VALLÁSOS KÖLTEMÉNYEK 
címmel megjelent és Sajtóosztályun
kon kapható a nemrég elhunyt 
id. Harmati Béla lelkész válogatott 
verseit tartalmazó posztumusz kötet.

Április 9-én, szombaton de. 10 óra
kor tartja a Magyar Protestáns Közmű
velődési Egyesület közgyűlését a Deák 
téri Evangélikus Gimnázium díszter
mében. (Bp. V. Sütő u. 2. II. em.)

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén 1994. április 10. du. 4 
órakor a pesthidegkúti református 
templomban (II. kér. Hidegkúti u. 64.) 
„Misszió a gyógyíthatatlan betegek és 
haldoklók között” c. beszámolót tart 
dr. Böszörményi Dalma orvosnő.

HALÁLOZÁS
Dallos Ferenc, volt evangélikus kán

tortanító, igazgató, a keszthelyi gyüle
kezet tagja 1994. január 26-án elhunyt. 
Búcsúztatása február 1-jén volt a keszt
helyi temetőben.

E vangélikus
É le t

A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY
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Árusítja a  Kiadóhivatal és a
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Index: 25 211 ISSN 0133-1302

Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(940036/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij: fél évre 660 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza)



ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP

59 . ÉVFOLYAM 15. SZÁM  
1994. ÁPRILIS 10.

HÚSVÉT UTÁNI 
ELSŐ  VA SÁ R N A P Ne hidd, hogy csak úgy besétálsz Isten országába. 

Először újjá kell születned víztől és Lélektc /

Luther

A TARTALOMBÓL

TÖRTÉNELMI ESEMÉNY

SZOMSZÉDOK BESZÉLGETÉSE

A FEHÉR TULIPÁN

Az ünnepély istentiszteleti keretbe vo lt foglalva. 
O rgonaszó, kezdő és záró  o ltári szolgálat fogta 
közre az em lékezések so rá t. M egszólalt m aga K o s
su th  is az  írásaiból vett idézetekben B itskey  Tibor 
színm űvész to lm ácso lásában . A  K ossu th  életét, 
m u n k á já t főbb  á llom ásaiban  bem u ta tó  és a  m a 
em berének e rő t és b iz ta tá st ad ó  személyiséggel va
ló ta lá lkozást lehetővé tevő m editác ió t dr. P askai 
László  b íbo ros ta r to tta . K ét kü lönösen  jelentős 
m ozzana tra  m u ta to tt rá  K ossu th  személyiségének 
jellem zése során . A z egyik a  nem zet, vagyis a közjó 
szolgálata, a  m ásik  az ország függetlenségét és sza
badságát az erőszakos u ra lom m al szem ben m egva
lósító  dem okrácia  m egterem tésére való  törekvése. 
M indke ttő  a m aga k o ráb an  is je len tős társadalm i 
változások  elérésére irányu lt, de e lő rem uta tó  m ó 
d o n  h a tn ak  a  m a társadalm i életének a laku lásában  
és a lak ításáb an  is.

A z ünnepély  érdekes színfoltja  vo lt az  az em lék
beszéd, am it K ecskés Krisztina  g im názium i tanu ló  
ta r to tt, ak i a  csongrádi B atsányi Ján o s G im názium  
és Ó vónői Szakközépiskola növendékekén t le tt a 
K ossu th  Szövetség em lékbeszéd-pályázatának  díj
nyertese, s így kerü lt K o ssu th o t m élta tó  beszéde az 
ünnepély  p ro g ram jára . A  m élta táso n  tú l sokkal 
fo n to sab b n ak  tek in te tte  azo n b an  K ossu th  jelenbe 
m u ta tó  jelentőségének kiem elését, az u tó k o rra  h a 
gyo tt ú tm u ta tá sán ak  érzékeltetését. K ossu th  L a
jossal kapcso la tban  ilyen m egállap ításokat te tt: 
A  független, szabad  M agyarországért, po lgároso 
dásért, iparfejlesztésért, az  o k ta tá s  és közlekedés 
érdekében e lm ondo tt szavai o lyan  lelekesedést vál
to tta k  ki, am ely egyúttal te ttek re  is ö sztönzö tt. 
„Szavára az egész ország feg yver t fo g o tt, m ert am i
ben ö  hitt, abban h itt a nép is, és 5  pedig h itt a nép 
erejében. A  régóta elnyom ás a la tt élő m agyarok  
szabaditót lá ttak  benne, s kö ve tték  hívó szavát. A z  
akko ri fia ta lo k  bálványozták, az országgyűlési ifjak  
lelkesedtek érte. S zó n o k i tehetségével hatni tudott a 
tömegre. Csodálatos lehete tt!”

K ecskés K risz tina  beszédében az t is kijelentette,

FELTÁMADOTT!

Keresztjéről levették.

Sziklasír sötétje 
akarta befogadni, 
de ő  volt a fény, 
és a fény körül 
meghal a sötétség!

Feltámadott!

Lukátsi Vilma

HAJNALI SZÓ

Tegnap még zokogott a kert, 
a sírbolt
a mindennek végét jelentő 
hír volt.
De a sír üres!
Kő nem zárja már: 
örökre legyőzetett 
a halál!
S ámulva hall a hajnal 
új beszélőt:
„NE KERESSÉTEK HOLTAK KÖZT 
AZ ÉLŐT!”

Lukátsi Vilma

K O S S U T H  L A JO S  Ü Z E N E T E  A M A  ÉLŐ  MAGYAR NEM ZEDÉKNEK
Ökumenikus egyházi emlékünnepély a Budapest-Deák téri evangélikus templomban

Kossuth halálának 100. évfordulóján

M árcius 20-án volt száz esztendeje annak, hogy Kossuth Lajos az olaszországi Torinóban 92 éves korában 
elhunyt. H etilapunk az évforduló napján m egjelent számában több cikkben em lékezett meg a kiváló  
politikus, a reform ok megvalósításáért, a jobbágyok felszabadításáért szóval és tettel küzdő  nagy magyar 
hazafi, egyházunk f ia  életéről. A z  évforduló egyben alkalm at adott arra is, hogy egyházunk a Kossuth 
Szövetséggel közös rendezésben em lékünnepélyt tartson abban a templomban, am ely Kossuth Lajos templo
m a is volt p esti tartózkodása idején, s ahol k é t f iá t  is m egkereszteltette. D eák téri templomunk m egtelt erre 
az alkalom ra, és a hívek serege teljes figyelem m el hallgatta az ünnepi m egem lékezéseket, s  kereste azt az 
üzenetet, am ely Kossuth Lajos életének, po litikusi pályájának, az önkényuralom ellen mindhalálig vívott hősi 
harcának tanulságából a m a emberére vonatkoztatható.

hogy „hiányzik a m i korunknak s nekünk fia ta lo k 
nak is egy ilyen egyéniség, a k it követhetnénk.” Ú gy 
érzi, követhető  és követendő  példáért K ossuthig 
kell visszanyúlnia. „A  legnagyobb nehézségek k ö 
zö tt -  a  szabadságharc idején is - ,  a haza m egm en
tésén m u n k álk o d o tt. F árad h a ta tlan ság a , tettre- 
készsége csodá la tra  m éltó  a  m ai fia ta lok  szám ára 
is. Ú gy gondolom , tö rhete tlen  akara tere je  jó  példa 
lehet m indanny iunk  szám ára. K ülönösen  tisztelet
re m éltó  a  bukás u tán i em igráció hánya tta tása i 
k ö z t végzett tevékenysége. H ite  it t  sem hagy ta  el. 
M essze h azánk tó l, a  szám űzetés nehéz h ónap ja i
b an  is b ízo tt ab b an , hogy tu d  ford ítan i a  saját 
so rsán  és az ország so rsán  is.”

Beszédét ezzel fejezte be: „Halálának 100. év
fordulóján -  úgy érzem  -  a kko r  em lékezünk meg 
róla a legméltóbban, ha nem fe le jtjü k  el szellem i 
örökségét, ha tartásából, jellem éből megpróbálunk 
a m agunk szám ára elérhető m értéket megvalósíta
ni. N épet és hazát úgy szeretni, m int Kossuth Lajos 
tette , a zt hiszem , m i nem tudunk, de akaratot, hi
tet, tenni akarást szeretnénk olyan erőset, m int az 
övé volt. M a  m ások a körülm ények s ennek m egfe
lelően a célok s az ideálok. M égis Kossuth nagy 
álma, a független , szabad, dem okratikus M agyar 
Köztársaság m ára valósult meg. E nnek megőrzése, 
a nagy hazafi em lékének ápolása m indannyiunk fe l 
adata."

A z em lékünnepély k ö zép p o n tjá t képezte dr. 
H arm ati Béla  p ü sp ö k  ünnep i beszéde. R ám u ta to tt 
a rra , hogy a  nem zeti m egújulás és függetlenség 
nagy ha rco sán ak  életében és m unkásságában  m i
képpen  fo rrta k  össze „a  nem zeti és egyetem es cé
lok, érdekek , a  nem zeti m egújulás és az  európai 
tá rsadalm i ha ladás eszméi a  függetlenség és sza
badság  jegyében. Ezek a  közös szabadságtörekvé
sek a  T izenkét P o n t k ívánság-, ső t követelés-listá
já n  a cenzúra eltörlését, a  sa jtó  szabadságát, a 
po lgárok  és vallások  törvény  elő tti egyenlőségét, 
h azánk  po litikai és hadügyi függetlenségét és önál
lóságát je len te tték . Ú gy  követelt szabadságo t o r
szágunknak , hogy az 1849. jú liusi ún. szegedi nem 
zetiségi tö rvény  szerin t m inden  K árpát-m edencé
ben élő e tn ikum , m indenfa jta  népcsoport szám ára 
b iztosítani a k a r ta  azonosságának  m egőrzését, sőt 
a zsidók em ancipáció ját is k im o n d ták .” U g y an ak 
k o r eu rópai összefüggésben k ido lgozta  „a  közép- 
és kelet-európai népek szabadsága és függetlensége 
tervét, az ún . D unai K onfö d erác ió t az együ ttm ű
ködésre és kölcsönös gazdasági és po litikai segít
ségre építve.”

Szólt a püspök  K ossu th  ökum enikus je len tősé
géről is. „A z ökum enikus K ossu th  m egjelölés a  m ai 
idők képét vetíti vissza életére, hiszen a m últ szá
zad b an  az ökum enizm us nem  volt m ég ismeretes. 
A m it m a  ökum enizm usnak  é rtü n k , az az első világ
h áb o rú  u tá n  fejlődött ki, n o h a  m ár a m ú lt század
b an  is v o ltak  törekvések a rra , hogy a  kü lönböző  
egyházak közelebb kerüljenek egym áshoz. K os
su th  evangélikusnak szü letett és életében szám os 
alkalom m al a d o tt szám ot errő l. Evangélikus hite  és 
trad icionális vallásossága azonban  nem  vá lt szűk
keblű  konfesszionalizm ussá. Ö kum enikus nyito tt
ságát m agyarázza neveltetése. A  p iaristákhoz já r t  
Sátoraljaújhelyen, m a jd  a  sárospataki reform átus

kollégium diákja volt. Em lékeznünk ke ll ebben az 
összefüggésben arra is, hogy Kossuth közéleti sze
replésében a nem zet szabadságának ügye szorosan 
összekapcsolódott a vallásegyenlőségért, a protes
tánsok jogaiért való küzdelem m el.”

Végül olyan vonásra m u ta to tt rá  a  püspök K os
suth életében, „amelyik igen fontos lehet mai közéle

tünk szám ára. 
E z a vonás pe
dig jellemének, 
magatartásá

nak, cselekvé
sének a közjó
ért való odaadó 
áldozatkészsé
ge. Számára  
nem egyéni sor
sa, boldogulása 
vagy haszna 
volt a döntő, 
hanem a meglá
to tt és kiharcolt 
igazságok kép
viselete, a köz  

szolgálata, 
egész népünk, 
az egész ország 
boldogulása.” 

K ossuth szá
m ára a  „sza
badság jelsza
va és törekvése 
először is kö
zösségi, kollek
tív, nemzeti, az 
egész országot

érintő szabadság és nem rész-szabadság, azaz szoro
san kapcsolódik hozzá a felelősség.” Összefoglalás
képpen azt állapította meg a püspök, hogy „akkor

vagyunk hűek a 
kossuthi örök
séghez, ha 
megpróbálunk 
ebből az áldo
zatos életből 
számunkra ki- 
teljesedett ál
dásból valamit 
tovább adni. 
A mai túlpárt- 
politizált ma
gyar életben 
nem árt arra f i 

gyelmeztetni, 
hogy a politika  
eredeti értelme 
nem a hatalom 
megszerzése és 
megtartása, ha
nem a közös jó , 

mindnyájunk 
java, előrehala
dása munkálá- 
sa."

Z áró  ak
kordként 

hangzott el dr. 
Hegedűs Ló
ránt reform á
tus püspök me
ditativ záró 
imádsága. Az 
emlékünnepély 
méltó keretezé
sét ad ta  a  Lu 
theránia Ének
kar szolgálata 
(Kamp Salai
mon vezényelt) 
és Trajtler Gá
bor művészi o r
gonajátéka.

Vető Béla

A HIT MÉRTÉKE SZERINT

A fiatalok szerepe és felelőssége egyházunk életében
Az ifjúsági m unka szerves része 

az egyház életének, mivel az ifjúság 
Krisztus testének egyik fontos tag
ja. A jelenben az egyik legfonto
sabb munkaág, ha arra gondo
lunk, hogy az elmúlt években egy 
generáció nagy része növekedett 
fel a hit igénye nélkül. így az ifjúsá
gi m unkának elengedhetetlen cél
jává válik az, hogy legyenek fiata
lok, akik később szintén aktív 
résztvevői lesznek egyházunk éle
tének.

A fiatalok életkori adottságai 
sok-sok megértést, figyelmet, 
„együtt sírást -  együtt nevetést” 
igényelnek. Nem az a lényeges, 
hogy hány éves az, aki fiatalokkal 
dolgozik, hanem az a  fontos, ho
gyan találja meg a hangot ezzel a 
korosztállyal. Jó lenne, ha minél 
többen éreznék szívügyüknek azt, 
hogy „profi” szinten dolgozzanak 
együtt fiatalokkal.

Nem véletlenül szeretném a 
hangsúlyt az életkori sajátosságok
ra helyezni. Olyan korosztály ez, 
ami éppen most lépett ki a serdülő
korból, testileg és lelkileg is válto
zik, vagy éppen az egzisztencia
teremtés körüli harcokat folytatja. 
Jellemzőek ezek az evangélikus fia
talokra is, ezért nem szabad őket 
figyelmen kívül hagyni. Ahogyan a 
fiatalok az iskolában és a család
ban élnek, ahogyan a m unkahe

lyükön birkóznak az elvárásokkal, 
ezeket mind magukkal hozzák az 
egyházba is. Sokszor éppen az egy
házban várnak gondjaikra, problé
máikra megoldást. A másik jellem
ző eset, amikor a fiatal az egyház
ban, a gyülekezetben példát szeret
ne kapni, nyugodt, kiegyensúlyo
zott életeket látni, olyan fiatalokat, 
akik veszik az akadályokat, olyan 
családokat, ahol megértik egymást 
az emberek.

A fiatalok részére o tthont kell 
teremteni az egyházban, a gyüleke
zetekben. Úgy jöjjenek hozzánk, 
hogy igazi közösséget találjanak, 
ahol nem kell m agukra erőltetniük 
egy újfajta viselkedésformát, ha
nem életkoruknak megfelelő alkal
m akon és program okon vehetnek 
részt. így könnyebben fogják ott
honosnak érezni a gyülekezet kö
zösségét, és könnyebben fogják 
magukénak érezni a gyülekezet is
tentiszteleti és egyéb életét is.

A fiatalokban is nagyon sok 
kincs rejtőzik. A teherbíró képes
ségük, a befolyásoktól még mentes 
gondolkodásuk megfelelő odafi
gyeléssel és közös munkával na
gyon sok mindenre képes. A fiata
lok a jövő egyháza, de a ma egyhá
zának építésében is ki tudják venni 
a részüket! A hitben való élet csal
hatatlanjeleit m utatják azok a fia
talok, akik egyéb más elfoglaltsá

gaik mellett istentiszteleteket, tá
borokat szerveznek a többi fiatal 
számára, ifjúsági órákat tartanak, 
fogyatékosokkal és nevelőottho
nos fiatalokkal találkoznak és tá
boroznak rendszeresen, vagy ép
pen egy új ifjúsági lapot indítanak 
el. Nem kell már messzire men
nünk, hogy egyházunk fiatalsága 
megtalálja a magának megfelelő 
szerepet. Ez a szerep arra is indítja 
a fiatalokat, hogy szolgáljanak és 
ők is kivegyék részüket a közös 
munkából.

A fiataloknak persze érezniük 
kell felelősségük súlyát is. Ők is 
felelősek egyházunkért és önmagu
kért. Ha nincs ifjúság, akkor kik 
fogják alkotni a következő felnőtt 
nemzedéket? Sokat tehetnek azok, 
akik az ifjúsággal foglalkoznak, 
hogy ez ne következzen be, de so
kat kell tenniük maguknak a fiata
loknak is azért, hogy ne maradja
nak egyedül.

Szerepet vállalni és felelősséget 
érezni csak az tud, aki tevékenyen 
részt vesz és részt vállal a munká
ban. Az egyház életében való rész
vétel előfeltétele a szolgálatnak. 
Ha a fiatalok m ár a jelen egyházá
ban szerepet és felelősséget kap
nak, akkor remény és lehetőség 
nyílik arra is, hogy ez a jövő egy
házában is így lesz!

Pángyánszky Ágnes
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A fi irts G Y E R M E K E K N E K I 0  K N K

Mindig csodálattal bámulom az óriás tengeijáró hajókat. 
Csodálom ókét, mikor nekilódulnak a tenger sötét, haragos, büszkén 
tornyosuló hullámai, s a nagy, nehéz hajók mégis a hullámok 
hátán maradva elérik a célt, a békés kikötőt.

Uram, Te tudod, nekem sokszor egy kis hullámzás is 
olyan nagy gondot okoz.
Ha anyunak nincs ideje,
ha a barátom mással beszélget,
ha valami nem sikerül úgy, ahogy szeretném...
Máris úgy érzem, átcsapnak fejem felett a hullámok.
Add, hogy ilyenkor eszembe jusson:
Te a tenyereden hordozol engem.

BARANGOLÁS BIBLIAI TÁJAKON

Ismerkedve a bibliai helyszínekkel, a Genezáret- 
tava, a Jordán folyó és a Holt-tenger után ma egy 
településre látogatunk. Egy olyan településre, amely 
mára részben a turizmus hatására kisvárossá növeke
dett, Jézus korában viszont még csak egy falucska volt. 
Kicsi, viszont annál fontosabb események színhelye.

Názáret

V

1
N ázáret

Galilea déli részén, lankás dombok között bújik 
meg Názáret, ahol az evangéliumok szerint M ária és 
József éltek, s ahol Jézus töltötte gyermekéveit.

A település helyén már a kökorszakban is éltek 
emberek, nyomaik fennmaradtak az időszámításunk 
előtti 5. évezredből. Jézus idejében a falu mintegy 
30-50 házikóból állhatott. A kocka alakú, kőből, il
letve agyagból épült kicsiny kunyhók sziklába vágott 
lakóbarlangok elé vagy fölé épültek. A házban kőbe 
vésett lépcső vezetett a javak tárolására, s a lakás céljá
ra használt barlangokba. A kunyhók lapos tetején 
agyagból nagy kör alakú tárolókat készítettek, ahol a 
gabonát szárították. Féltve őrzött értékeiket a názáre- 
tiek a barlangok falába vagy padlójába vájt mélyedé
sekbe rejtették a fosztogató rablóbandák elől, s kővel 
takarták el az üregeket. Amikor Jézus három, majd 
tizenkét éves volt, fegyveres felkelések törtek ki Názá
ret környékén. Ezeket véres megtorlás követte. Nem 
lehetett hát ismeretlen Jézus számára a barlangokban 
rettegve bújkáló, szerencsétlen menekültek látványa.

Egy ilyen sötét, szegényes názáreti lakóbarlang le
hetett a színhelye annak a csodálatos eseménynek is, 
amelyről Lukács így ír evangélumában:

Az angyal belépve hozzá, így szólt: „Üdvözlégy,

kegyelembe fogadott, az Ú r veled van!” M ária meg
döbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelent
het ez az üdvözlés. Az angyal ezt m ondta neki:

„Ne félj, M ária, mert kegyelmet találtál az Istennél! 
íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit Jézusnak 
nevezz el.”

Názáretben igen hamar létrejött egy keresztyén 
gyülekezet, melynek magját valószínűleg Jézus csa
ládja alkothatta. Régészeti ásatások során sikerült 
rábukkanni egy barlangkápolnára, melyet názáreti 
keresztyének a második században építettek, s ahol 
összejöveteleiket tartották.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Ki mondja -  kinek?

Ebben a játékban ismert bibliai mondatokat kell megtalál
notok. A kitalálandó mondatot egy négyzethálóba írtam be 
úgy, hogy minden betű, írásjel és szóköz egy-egy külön 
négyzetben foglal helyet. A szóközöket fekete négyzetek 
jelölik. Az így kapott négyzethálót feldaraboltam négy részre. 
Hetente megismerhettek egy-egy újabb darabot. A ti feladato
tok : rájönni, hogy melyik ismert bibliai mondatról van szó. 
Beküldendő a teljes mondat, és az, hogy ki mondja kinek. 
A megfejtés annál több pontot ér, minél kevesebb darabból 
sikerül rájönnöd a helyes megoldásra. Ha egy újabb rész 
megismerésekor rájössz, hogy a már beküldött megoldásod 
nem jó, nyugodtan küldhetsz újabb megfejtést, de a hibás 
tippekért pontlevonás jár. Egy mondat megfejtéséért a maxi
mális elérhető pontszám 8 pont. A játéknak több fordulója 
is lesz, azaz több mondatot is meg lehet majd fejteni!

Most az első mondat első darabját közlöm. Segítségként 
elárulom, hogy a négyzetháló 3 x 12 négyzetből áll. A meg
fejtést a lap dátuma utáni keddig adjátok postára!

*
A „Képforgató” című játék kitalálásakor nem gondoltam 

arra, hogy nyomdatechnikai okokból a mozaik darabkák 
hétről hétre más méretben fognak megjelenni. Ez nehezítette 
a feladatot, mégis több jó megfejtés érkezett. A helyes meg
fejtőknek ezért most duplán is jár a gratuláció!

22 pontos -  ülés Adél (Egyházasdengeleg)
20 pontos -  Bánki Renáta (Inota)
8 pontos -  Kollár Gábor és Tamás (Dunaegyháza)
7 pontos -  Benke Zsuzsanna (Ajka)
6 pontos -  Micsinai István (Albertira)

MINDEN TÉRD MEGHAJOLJON

Eljött. Egyszerűen, hétközna- 
pian. Mindennapjaink szürke egy
formaságába, a kiáltó nyomor, 
csüggedés közé, a ritka és apró örö

meink közé. Belealázta magát Isten 
az életünkbe.

Emberekhez hasonlóvá vált, sőt: 
a legemberibbé. De nem akart nagy 
ember lenni, így hát szolga lett. 
Szolga, aki lábakat mos, gyalog, 
kopottan és fáradtan teszi meg az 
utat embertől emberig. Amikor 
meghalni indul az ő t  éltető tömeg
től körülvéve, akkor is csak egy sza
már minden fényűzése. Aztán elíté
lik, mert szolga-volta ellenére Isten 
Fiának merészeli vallani magát. 
Megfosztják ruháitól, mindenét el
veszik -  mégsem vehetnek el tőle 
semmit sem.

A kiszolgáltatott Szolga mégis az 
Isten Fia.

Az elsötétült ég mögött már ott 
dereng a húsvéti fény.

A szomorúságban ott rejtőzik az 
öröm.

A halálban ott van az Élet.

Aztán elgördül a kő, kinyílik a 
sír. „Találkoztam a Mesterrel!” — 
hozza az örömhírt a magdalai Má
ria. Aztán az Evangélium ereje min
den tanítvány szívében ledönti a 
kétségből emelt falakat. Az új né
ven, a minden névnél nagyobbon 
szólíthatják ő t :  Krisztus, Isten Fia, 
Királyom és Uram!

A Szolga valóban hatalmas Úr, a 
sötétség helyét elfoglalja a fény, a 
szomorúságot felváltja az öröm, a 
halál felett győzött az Élet!

Mert ő t ,  aki megalázta magát, 
és engedelmeskedett mindhalálig, 
felmagasztalta Isten mindenek fölé, 
és azt a nevet ajándékozta neki, 
amely nagyobb minden más névnél: 
hogy Jézus nevére minden térd meg
hajoljon, mennyeieké, földieké és 
földalattiaké; és minden nyelv vall
ja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya 
Isten dicsőségére.

A gyerekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

A tánc ura

Táncoltam a világ születésének reggelén, 
a nappal, holddal és csillagokkal 
osztottam meg örömömet, 
aztán táncolva a földre értem, 
és megszülettem Betlehemben.
Táncoltam az Írástudók 
és farizeusok előtt, 
de ők nem akartak táncolni, 
és nem követtek engem.
A halászok előtt táncoltam:
Jakab és János elindult a nyomomban, 

és elkezdődött a tánc.
Táncoltam szombaton, 
meggyógyítottam a bénákat -  
a „szent” emberek mindezt 
gyalázatnak, szégyenletesnek tartották, 
megostoroztak, elvették ruháimat, 
elítéltek és megfeszítettek.
Táncoltam azon a pénteken is,
amikor az ég sötétre vált -
tudod, nehéz az ördöggel a hátadon -
Aztán eltemettek,-és azt h iu ék . . .
vége, elmentem,
de én vagyok a tánc:
és a tánc fo lyta tód ik!
Elgáncsoltak, ledöntöttek, 
de magasba szökelltem, 
átugrottam az akadályokon.
Én vagyok az Élet, 
többé nem halok meg soha!
Benned élek, ha bennem élsz, 
én vagyok a tánc Ura.
Ezért hát táncolj, 
amikor csak kedved tartja, 
táncolj, bármerre jársz!
Veled leszek, vezetlek 
bárhol is vagy.
Táncra hívlak, örömre,
hogy végigtáncold velem az életed.

Csillagfényben...
„M eg mered m agad alázni?” Ezzel a kérdéssel for

dultam  m agam hoz és m ásokhoz. Nővéreim -  a szelek 
és viharok hercegnői -  így szóltak: „N e alázd meg 
m agad soha. Lényeg az éned, a büszkeséged!” így, 
versben, keményen.

Bátyáim -  a hallgatás, a zúzm ara csendjének régen- 
sei -  szerint semmi bajunk nem történik, ha fejet 
hajtunk.

Fejet hajtottam , felhívtam, telefonáltam. Büszkesé
gem parlagon hevert, alázatom  könyörgött. De az 
arra  já ró  barát a mellettem levő pocsolyába lépett, a 
sár, ami rám fröccsent: letörölhetetlen. A m agam sze
mében lejjebb zuhantam .

Újbóli próbálkozásaim  m ásokkal, kapcsolatterem 
tési kísérleteim: megalázva önm agam at írtam . Egy 
levelet, kettőt, sokat, kiborítót. Válasz nem jö tt.. .

M ikor kérve-sírva felelősségre von tam : kinevettek. 
Ú jból írtam  és sírtam . De még m ertem ...

Ám ezek a próbálkozások is visszhang nélküliek 
voltak. Én írtam , s csak érzéseim válaszoltak. Pár 
nap, egy hét, kirándulások, események csak egy pilla
natnak tűnnek az emberek életében. Én ezeket a pilla
natokat szerettem volna megfogni, megőrizni, kinyúj
tani : barátság-tésztát készíteni. De egyedül nem tud
tam  meggyúrai az életet. A falakat. A lustaságokat. 
M ár talán buldózerrel próbáltam  eltűntetni a gátakat. 
De m otorom  leállt, a tésztám elúszott a m últba a 
pillanatok fonalán, én pedig egyedül m aradtam .

H iába alázkodtam  meg. N em  használt. És nővé
reim, a szelek uralkodói, akik kemények, és nem aláz- 
kodnak meg: tele vannak barátokkal. Ők nem hívtak, 
ők nem írtak, nem sírtak, nem m entek buldózerrel -  
akkor m iért nincsenek egyedül? Talán hatalm asságuk 
előtt hódoltak be a „barátok” ? Talán remélik a párt
fogást, a  védelmet a hercegnőktől?

Bátyáim, a csend tanítványai, akik m egalázkodtak, 
egyedül vannak. M egm utatták m agukat: mi lett a 
haszna? T alán ezért szegődtek a Csend szolgálatába.

Én írtam , sírtam , telefonáltam , lázadtam , fejet haj
to ttam , mertem, m egalázkodtam , elbuktam . Erőm , 
elfogyott, hitem elhagyott, de egy csillag súgott:

„Iij levelet -  Istennek!”
Sz. E.

425 ÉVE SZÜLETETT

Az élő
Rimay János működésével, hatásával hű kifejezője 

volt kora gondolat- és érzésvilágának, az események
nek, amelyek nemcsak állásfoglalásra, a Urai eszközök 
igénybevételére, hanem a lutheránus és nemzeti tudat 
ébrentartására és ápolására is serkentették.

Érzékenyen reagált a 17. sz. elején beállott változá
sokra, mégpedig nem egyszerűen csak vallásos-vitatko
zó, hanem költői formában. Egyúttal ő volt Balassi 
Bálint költői hagyatékának megőrzője és védelmezője, 
életművének folytatója.

Nagyfokú valószínűséggel 1569-ben született Nóg- 
rád megyei evangélikus középnemesi családból; apja 
Rimay Gergely, Balassi Jánosnak, a költő apjának a 
deákja volt. Rimay János így maga is Balassinak kör
nyezetében nőtt fe l, és a 15 év korkülönbség ellenére, 
barátja és költő-tanítványa lett Balassi Bálintnak. 
A fiatal Rimayban észrevette a tehetséget a költő, és 
bíztatta öt a versírásra, de megbíráltatta vele saját 
remekműveit is. Rimay ott volt mestere halálos ágyá
nál, amikor Balassi megkérte, hogy versben örökítse 
meg katonához és költőhöz méltó halálát.

Rimay tanulmányaira, iskolázására nincsenek biztos 
adataink. Külföldön is tanult. A Balassival való barát
ság volt mindenesetre a legjobb „iskolája”. Nemcsak a 
költészet elemeit tanulta meg tőle, hanem hazaszerete
tét, mély humanista meggyőződését is. Balassi egyik 
leveléből tudjuk, hogy Lengyelországból könyveket 
küldözgetett Rimaynak, többek között Machiavellinek 
egyik könyvét is. Költői munkássága alapján Rim ayt a 
humanista és klasszikus irodalom kitűnő ismerőjének 
kell tekintenünk. írásaiban gyakran idéz egyik-másik 
ókori klasszikustól, vagy pedig hivatkozik különböző, 
16. századi humanista írókra.

Tanultságáról és műveltségéről tanúskodik az az 
adat is, mely szerint 1624-ben portyázó katonák feldúl
ták Nógrád megyei udvarházát, és ennek során 609 
könyve közül csak 131 maradt meg. Ebből következik, 
hogy a korabeli viszonyokhoz mérten, igen tekintélyes 
könytárat gyűjtött össze.

Rimay
Humanista érdeklődésével áll összefüggésben a kor

szak divatos filozófiai irányzatával, az újsztoicizmussal 
való kapcsolata, amelynek nagy hatása volt költészeté
re. Emellett az ellenreformáció fellendülésével szemben 
hangot adott bizonyos polgári és demokratikus törek
véseknek. Műveltségét tekintve, Rim ayt a kései huma
nizmus képviselőjének kell tekintenünk.

Balassi példájának hatása nemcsak költői tevékeny
ségében és műveltségében m utatkozotj meg, hanem az
zal is követni akarta mesterét, hogy O is kardot kötött, 
és fiatalon rész tvett a 15 éves háborúban (1593-1608).

A századforduló táján ő is átélte mindazt, ami szólás
ra késztette a sárvári prédikátort, M agy ári Istvánt: 
felismerte a politikai és az egyházi vonalon jelentkezett 
veszélyeket; verseivel tiltakozott ellenük. Amikor 
Bocskay István szabadságharcos csapatai szállták meg 
a Felvidéket, akkor Rimay is csatlakozott hozzájuk. 
A fejedelem felismerte Rimay kitűnő tulajdonságod, és 
ezért belső fökomornyikjává tette meg, ami az egyik 
legfontosabb, bizalmi állás volt. Feladata lett Bocskay 
fontos politikai leveleinek a megfogalmazása, és így az 
első Habsburg-ellenes függetlenségi harc vezérének 
közvetlen munkatársa lett. Bocskayhoz fűződő bizal
mas viszonyának jele az, hogy temetésén ő mondta az 
egyik gyászbeszédet, és egy latinnyelvű versben is adó
zott a fejedelem emlékének.

Bocskay halála után a felvidéki protestáns fönemes- 
ség vezérének, Illésházy nádornak a szolgálatában ta
láljuk Rimayt, akit 1608-ban, mint magyar rendek 
követét, Konstantinápolyba küldtek a szultánhoz. Kü
lönféle diplomáciai bonyodalmak miatt, elég hosszúra 
nyúlt ez a követjárás: a Konstantinápolyból hazatérő 
Rimayt'ugyanis a budai pasa egészen 1608. őszéig, 
túszként visszatartotta.

Illésházy halála után Thurzó Imre szolgálatába állt, 
és urával együtt csatlakozott Bethlen Gáborhoz, annak 
első függetlenségi harca alkalmával. Bethlen, -  mint 
tapasztalt diplomatát -  fontos megbízatással, ismét 
követségbe küldte Rimayt a szultánhoz.

Ez volt azonban az utolsó politikai szereplése a fü g 
getlenségi harcokban. Am ikor az újabb követségből 
hazatért, Bethlen első háborúja már végétért; a későbbi 
függetlenségi harcoknál Rimay már nem csatlakozott 
Bethlenhez, hanem megmaradt a császár pártján. Or
szágos ügyekben már csak egyszer, az 1628. évi szőnyi 
béketárgyalások alkalmával vett részt, egyébként in
kább csak a megyei gyűlésekre já r t el.

Élete utolsó évtizedében sokat gyötörte betegsége; 
visszavonultan élt alsósztregovai birtokán, vallásos és 
bölcselkedő verseket írogatva. Ekkor már országosan 
ismert költő volt: többen biztatták versei kinyomtatásá
ra -  erre azonban csak halála után került sor. Levelezés
ben állt a kultúra iránt érdeklődő főurakkal, köztük  
Rákóczi Györggyel, a későbbi erdélyi fejedelemmel. Iro
dalmi kapcsolatait ekkor már nemcsak a protestánsok
kal, hanem a Pázmány köré tömörült, és egyre erősödő 
katolikus irodalmi körökkel is igyekezett kiépíteni.

1631. december 9-én, Divény várában halt meg. A l- 
sósztregován tem ették el.

Rimay János életpályája híven követte a királyi M a
gyarország nemességének általános útját. A  protestáns 
uralkodóosztály a körülményektől kényszerítve volt a 
Bocskayhoz történő csatlakozásra, később azonban -  
nagyrészük -  a Béccsel való, előnyös megegyezés lehe
tőségeit kereste. A jelek szerint, Rimay is ennek, az 
Illésházy által vezetett, opportunista békepártnak az 
álláspontját követte.
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Magyari István -  Esztergom alatt
A mohácsi vész óta a három részre szakadt ország

ban szinte sohasem volt békesség. Ha az uralkodók 
békét is kötöttek, a portyázások, kisebb nagyobb csete
paték nem szűntek meg. A 16. század utolsó évtizedé
ben különösen felújultak és kiterebélyesedtek a török 
támadások. Szinán pasa nagyvezir 1593 februárjában 
kelt hadüzenete Bécset és a Habsburg hadvezetést is 
felébresztette. Felvették az elébük dobott kesztyűt és

nem zetközi zsoldos seregükkel ellentámadásba lendül
tek. Sorban aratták győzelmeiket, először Sziszeknél, 
majd az év novemberében Pákozdnál is és így a követ
kező  tavaszra -  felbuzdulva a sikereken -  tervbevették 
a fé l  évszázada török kézen lévő Esztergom várának 
visszahóditását.

A több tízezerre felduzzadt osztrák, német, olasz, 
francia sereg a magyar nagybirtokosok huszárcsapa
taival 1594 májusában vonult fe l  Esztergom ostromára. 
A mindenre elszánt török védőkkel szemben azonban a 
kellőképpen fe l  nem készített támadó hadnak halált- 
megveto bátorsága és minden hősiessége elégtelennek 
bizonyult. Ráadásul közben hatalmas török felm entő  
sereg közeledtét jelentették Buda felöl. A Habsburg 
hadvezetőség, felmérve az érzékeny veszteségeket és 
látva a súlyossá váló helyzetet, beszüntette az ostromot 
és az egész nem zetközi sereget elvonultatta Győr felé. 
A z ostrom sikertelenül végződött hát 1594-ben. A bosz- 
szúéhes török seregek nagy pusztítást végeztek megtor
lásul a környék magyar falvaiban.

Erről a kudarcról a nagy veszteségekkel járó elvonu
lásról emlékezett meg M agyari István sárvári evangéli
kus prédikátor később hírneves könyvében: „Az orszá
gokban való sok romlásoknak okairól." Személyesen 
tapasztalta meg Magyari István és élte át az esztergomi 
ostrom eseményeit. így ír: „...m int ezelőtt hat eszten
dővel, hogy az tábor indulásakor Esztergomot, Budát 
semminek tartottuk vala. Nándorfejérvár sem tart vala 
meg bennünket, úgy csapjuk vala az csikót az lencsé
vel. .."  Ugyancsak erre utal könyvének másik helyén is: 
„...ha népünket elhorgyák, és mint Esztergom alatt 
létünkben sok édesatyáknak, anyáknak holtig való ke
serves siralmokra csordával hajtják el őket szemünk 
elöl mind marhástól, barmostul...

A Nádasdy Ferenc vezette magyar táborban tartóz
kodott ő is, mint sárvári urának hű kísérője. A z itt 
szerzett szomorú élmények hatására írta meg minded
dig csupán hitvitázónak tartott könyvét, amelyben pe
dig javaslatait, hadi tanácsait és hadászati gondolatait 
írta meg nemzetének.

A későbbi sárvári esperes életének első bizonyos dá
tuma ez az adat, hiszen se születésének dátumát, se 
fiatalkori tanulmányait nem ismerjük.

Bencze Imre
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TÖRTÉNELM I ESEM ÉNY
Ökumenikus tanácskozás az egyházi iskolákról

Szomszédok beszélgetése
Hazánkban járt és meglátogatta egyházunkat Peter KroSlak,a Szlovákiai 

Evangélikus Egyház országos főtitkára. Alkalmunk volt vele találkozni és 
beszélgetni, nem csupán látogatása céljáról, hanem hogy olvasóinkkal 
megismertessük a szomszédságunkban élő és szolgáló evangélikus egyházat.

Nem restellem bevallani, m ár
cius 23-án, szerdán délután négy 
órakor, szemerkélő esőben kilépve 
az Országház épületéből, boldog 
voltam. Alig másfél órája ért véget 
az iskolafenntartó történelmi egy
házak első, együttesen rendezett, 
tehát valóban ökumenikus konfe
renciája az egyházi iskolaügyről, 
ennek aktuális kérdéseiről és né
hány perce a konferenciát követő 
sajtótájékoztató.

Jó érzésemet feltehetőleg fokoz
ta, hogy november közepe óta 
részt vehettem az előkészületekben 
és ahogy közeledett az időpont, 
nő tt közöttünk a feszültség, vajon 
elérjük-e a konferenciával kitűzött 
céljainkat. Sikerül-e demonstrálni 
egységünket -  sokszínűségünk el
lenére -  az iskolaügyben? Sikerül-e 
erről többoldalúan, hitelesen üzen
ni a társadalom nak, kifejezve: bár
mennyire imponáló az egyházi is
kolák szerepe a magyar nevelés- és 
művelődéstörténetben, nem a 
múlt, hanem a jelen és a jövő fel
adatai késztetik az egyházakat is
koláik fenntartására, újraindításá
ra. És sikerül-e a konferenciának 
olyan szellemi tartalm at megvaló
sítania, ami önm agában üzenetér
tékű?

Úgy vélem, nemcsak én, hanem 
a konferencia résztvevői is úgy 
érezték, törekvéseink sikeresek 
voltak. A történelmi egyházak és 
iskoláik vezetői, képviselői, m un
katársai emlékezetes három  és fél 
ó rát töltöttek együtt az Országház 
Kongresszusi Termében.

A konferencián Seregély István 
érsek, Hegedűs Lóránt és Harmati 
Béla püspökök és Schweitzer Jó
zse f  főrabbi a lkották  az elnöksé
get.

Az érsek m egnyitójában hang
súlyozta a jövő építésében a csalá
dok szerepét és a közoktatás fele
lősségét a családok tám ogatásá
ban. A történelmi egyházak isko
láikkal ezt a folyam atot kívánják 
szolgálni.

M ádl Ferenc miniszter a kor
m ány nevében köszöntötte a  kon
ferenciát és szólt az egyházi isko
lák társadalm i jelentőségéről, ki
térve a közoktatási m egállapodá
sok fontosságára, melyek célja, 
hogy az egyházi iskolák az állami 
iskolákkal azonos m értékű tám o
gatást kapjanak az önkorm ányza
tok, illetve a minisztérium részéről 
(utóbbira akkor kerül sor, ha az 
önkorm ányzatok segítőkészsége 
hiányzik).

Boross Péter m iniszterelnök le
vélben üdvözölte a konferenciát.

Szabad György, a Parlam ent el
nöke köszöntőjében, a száz éve ha
lo tt K ossuth Lajosra emlékezve, 
kiemelte, hogy hű fia volt evangéli
kus egyházának, de ellene volt 
minden vallási diszkriminációnak. 
Ebben, nyitott szellemisége kibon
takozásában szerepet játszhatott, 
hogy evangélikus, piarista és refor
m átus iskolai neveltetésben is ré
szesült, kiskorában édesanyja a 
zsidó rabbi áldását is kérte szá
m ára.

Ezek után  három  előadás követ
kezett. Gyulay Endre szeged-csaná- 
di püspök Egyházi iskola és társa
dalom, Gyökössy Endre reform átus 
lelkész, pasztorálpszichológus 
H it-család-iskola, míg Qyapay 
Gábor ny. gimnáziumi igazgató 
Egyházi iskola és minőség címen 
tarto ttak  előadást.

Politika, pszichológia, pedagó
gia a legmagasabb színvonalon je 
lentkezett, igyekezni fogunk az 
egyházi sajtóban közzétenni az 
előadásokat.

A hozzászólások első körében a 
különböző egyházak iskolaügyért 
felelős vezetői a „gondok és örö
m ök” m ottó jegyében szóltak.

M árkus M ihály reform átus püs
pök hangsúlyozta, hogy öröm ök 
és gondok forrása az iskolák léte, 
ez pedig a pozitív oldalra billenti a 
mérleg nyelvét. Az is öröm , hogy 
bajainkról szólhatunk, m ert van 
gond bőven. Elemezte a tanácsko
zás m ottó ját: A bölcs tanítás az 
élet forrása. (Péld. 13,14)

Katona István rk. püspök az 
együttlét öröm ét hangsúlyozta és 
az egyházi iskolákat érő tám adá
sok m iatti fájdalmat. Nemes ver
seny kell a jobb  nevelésért. Az elő
ítéletek, nehézségek ellenére m ár 
eddig sok szép eredmény született.

Berend Ivánné igazgató (Anna 
Frank Gimnázium) két évfordulót 
emelt ki. A gimnázium fennállásá

nak 75. és a holocaust 50. évfordu
lóját. A 90-es fordulat óta egyre 
többen vállalják együtt m agyarsá
gukat és zsidóságukat. M egkö
szönte, hogy a Parlam ent megkö
vette a zsidóságot.

M agam  kifejeztem az előkészítő 
m unkában a szellemi ökumeniz- 
mus örömét, mely a spiritulis egy
ségre épült. Szóltam a Fasor 1989. 
IX. 1-jei újraindításának sajátos 
öröm éről, hiszen a történelmi egy
házak közül egyedül nekünk nem 
volt egyáltalán iskolánk harm inc
hét évig. A z egyházi iskola egyedül 
az Istentől függő  autonóm embere
ket nevel. M a nagy hangsúlyt kap 
ez, hiszen az igen fontos gazdasági 
fellendülésnél is fontosabb a hu
mán erkölcsi megújulás.

Ezután tem atikus felszólalások 
következtek. Szebik Imre püspök 
iskoláink és a spiritualitás tém a
körben a h itoktatók, a többi tanár, 
a közös keretek (imádság, isten- 
tisztelet, csendes n ap ...)  szerepét 
elemezte.

K ristóf Lászlóné rk. szülő szerint 
a családok olyan közösségekbe 
akarják adni gyermekeiket, ahol 
az élet alapkérdéseire kapnak vá
laszt. A szülők is közösséget kell 
alkossanak.

Kurucz Dániel tavaly érettségi
zett fasori diák négy év tapasztala
tairól, szabad vallásgyakorlásról, 
hum anista légkörről számolt be. 
Egészséges, kiegyensúlyozott m a
gyar emberek lettek.

Nagy M árton  tanár (Berzsenyi 
Dániel Gim n., Sopron) a fizikai 
tanulm ányi versenyek révén meg
valósuló tehetséggondozásról 
szólt.

M arót M iklós dékán (Pázmány 
Péter K atolikus Egyetem) az egye
tem alapelveiről, a nyitottságról és 
a minőségről beszélt.

Bodnár Á kos  reform átus fő- 
gondnok orvoskollégaként utalva 
hozzászólásomra, megerősítette,

sebészorvosi tapasztalataival alá
tám asztotta, hogy a hum án és a 
szellemi rekonstrukció -  test, lélek, 
szellem egysége -  a legfontosabb.

Nagy M ihály igazgató az Orszá
gos Reform átus Tanáregyesület 
nevében az egyházi iskolák peda
gógus-utánpótlásáról, öröm ökről, 
nehézségekről szólt.

Bánszki István igazgató (Nyír
egyházi K ossuth Lajos Evangéli
kus Gimnázium) az egyházi isko
lák kultúraközvetítő szerepéről, az 
Ú r érkezése versmondó verseny ta 
pasztalatairól számolt be.

Ezután az elnökség részéről sor
rendben Schweitzer József, H ar
m ati Béla és Hegedűs Lóránt zár
szavai hangzottak el.

A puszta ismertetés is jelzi, a 
gazdag tartalm on túl, a közremű
ködők fegyelmezettségét, amely 
révén mindössze harm inc perc csú
szással sikerült teljesíteni a progra
m ot. K orábban többen kételked
tek ebben. Ami a jövőt illeti, a bát
ran történelminek nevezhető ese
ményt reménységünk szerint to
vábbiak követik majd. A „törté
nelmi” jelző arra  a m aiak számára 
talán kissé meglepő tényre utal, 
hogy a m últban nem volt az iskola
ügy terén kapcsolat az egyházak 
között. Az előkészítő bizottság el
határozásunk szerint tovább m ű
ködik. Katona István és Korzensz- 
k y  Richárd (rk.), Csikai M iklós és 
Nagy Tibor (ref.), Berend Ivánné 
(izr.) és mi, Farkas Ivánnal evangé
likus részről. Konzultáció a közös 
gondokról, megoldásokról és 
évenként im m ár tem atikus szak
mai konferenciák rendezése, ez az 
alapelképzelésünk.

Bizonyos, hogy a bevezetőben 
említett öröm höz hozzájárult, 
hogy sok aktuális feszültség kö
zött, Isten ajándékaként élhettük 
meg ezt az ökumenikus együttlétet.

-  M i a célja fő titkár úr útjának, 
látogatásának ?

-  Egyházunkban is történt vál
tozás 1990 óta, hiszen rendszervál
tozásban élünk mi is. Készülünk 
arra, hogy változtatást eszközöl
jünk egyházunk struktúrájában 
(szervezetében) és az adminisztrá
cióban. Ennek tanulmányozására 
jöttem  ide, mert tudom , hogy a 
M agyarországi Evangélikus Egy
ház is zsinati m unkában van. T a
pasztalatokat szeretnék szerezni, 
cserélni. Találkoztam  dr. Harmati 
Béla püspökkel hivatalában, já r
tam  a Deák téri és Fasori Evangé
likus Gimnáziumban és a Teoló
giai Akadémián. M eglátogattam a 
Sarepta (Budai) Szeretetotthont és 
a M agyar ökum enikus Szeretet
szolgálat központját is.

-  Kérem, mutassa be röviden sa
já t egyházát!

-  Egyházunknak kb. 330 ezer 
tagját tartjuk nyilván, 220 lelkész 
gondozza a gyülekezeteket, itt van 
hiányunk nekünk is. Ez évben van
nak az általános választások egy

házunkban, ez azt jelenti, hogy a 
gyülekezetektől az országos egyhá
zig újraválasztják a presbitériumo
kat és tisztségviselőket. Természe
tesen nem csupa újakat választa
nak, de újakkal egészítik ki e testü
leteket. Januárban kezdődött el e 
folyamat és szeptemberre fejező
dik be.

-  Vannak-e iskoláik? Hogyan 
integrálódnak ezek a társadalom
ban és vannak-e „viharok" az isko
lák vagy ingatlanaik körül?

-  ö t  iskolánk van, ebből három 
gimnázium, a többi másfajta kö
zépiskola. Az a különlegesség, 
hogy a gimnáziumban mi angol 
nyelvet tanítunk, sokakat vonz 
ide. A tanárok nagy része evangéli
kus, kevés katolikus tanár van. Fi
zetésük azonos az állami iskolák 
tanárainak fizetésével. Általában 
meg vagyunk elégedve az iskolák 
munkájával. A társadalomba jól 
integrálódnak, igen jó  kvalitású is
kolák és nagy reklám az angol ta
nítás. Viharaink nincsenek az isko
lák körül.

-  Milyen a lelkészképzés, teoló
giai oktatás és hol fo lyik  ?

-  Állami egyetemhez tartozó 
teológiai fakultásunk működik 
Pozsonyban. Az oktatás öt éves, 
utána egy év segédlelkészi szolgá
latát. A hallgatók száma az öt év
folyamon 160, van közöttük né
hány református és baptista is. 
A reformátusoknak Prágában van 
fakultásuk, de amióta két részre 
vált az ország, vannak, akik az itt
honi képzést választják.

Az a nehézségünk, hogy a hall
gatók háromfelé laknak, a közös
séget gyakorolni így nagyon nehéz. 
Kaptunk a várostól telket, melyen 
építhetünk. Itt szeretnénk az okta
tás, a lakás és a spirituális gyakor
lat számára építeni. Nekem na
gyon tetszett a budapesti Teológiai 
Akadémia együttese: Akadémia, 
Otthon és templom egy telken B 
valóságos kis campus!

-  Milyen lehetőség van hallgatók 
cseréjére, mert szükségünk van egy
házunkban szlovákul prédikáló lel
készekre, de tudjuk, hogy Dél-Szlo
vákiában magyar nyelvű gyülekeze
tek élnek és ott magyarul beszélő 
lelkészekre lenne szükség. Hogyan 
oldható meg a jövőben ez a kérdés?

-  A teológus-cserére készek va
gyunk, most is van egy hallgatónk 
a budapesti Akadémián. Jó lenne, 
ha a nyelvet ismerő hallgatók ven
nének részt a cserében, tehát nem 
csupán nyelvtanulás lenne a cél, 
inkább a gyakorlás és a tudás szé
lesítése, valamint a spirituális se
gítség. De tovább is kellene lép
nünk. Megbeszélendő a professzo
rok cseréje és másodsorban lelké
szek cserélése.

A többi egyházi szolgálatok kö
zül a kántorképzésnél van gon
dunk, mert nincs állandó, folya
m atos képzésünk, mint Magyaror
szágon. Diakonisszáink sincsenek, 
csupán négy diakóniai intézmé
nyünk. Ugyanakkor van egy lelké
szünk, aki cigánymissziót végez.

-  Milyen eredménye volt látoga
tásának? Hogyan bővülhetnének a 
két egyház közötti kapcsolatok?

-  A partnerségre valóban van 
több ok, földrajzi és történelmi 
egyaránt. Szükség van egyházi ve
zetőségek találkozására. Meghív
tam Pozsonyba Harmati Béla püs
pököt, hogy a partnerkapcsola
tokról folyhasson tárgyalás. Azt 
szeretnénk, ha nemcsak egyházi 
vezetők, lelkészek találkozhatná
nak, de ha gyülekezeti tagjaink 
egymáshoz látogatnak, azon meg
látszana, hogy itt „keresztyének 
találkoznak” .

-  E zt annál is inkább tennünk 
kellene, mert itt ebben a régióban 
két, szinte azonos létszámú „ki
sebbségi egyház" él, akik sok min
denben azonos feltételek között 
szolgálhatunk és sokkal közelebb 
kell lennünk egymáshoz, hiszen 
azonos a hitvallásunk. Reméljük, a 
jövőben ebbe az irányba mehetünk. 
Köszönöm a beszélgetést.

Tóth-Szöllős Mihály

Frenkl Róbert

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
1994. április 30-án, de. 11 órakor Nagygerezsden az evangélikus 

templomban

A NAGYGEREZSDI EGYEZMÉNY ÉVFORDULÓJÁN

ünnepi istentisztelet lesz. Igét hirdet: dr. Márkus Mihály 
református püspök és Szebik Imre evangélikus püspök.

Előadást tart: dr. Tökéczki László egyetemi docens 
„Az egyezmény aktualitása és üzenete” címmel.

Szeretettel várja a gyülekezet az érdeklődőket!

„Az apostolok lován"
A kifejezés régebben a gyaloglásnak egyféle tréfás szinonimája volt. 

A rra utalt, hogy az Evangélium első terjesztői saját lábukon vitték az 
öröm üzenetet, mégis elterjedt szerte a világon.

Óriási lépés volt a könyvnyom tatás feltalálása, napjainkban pedig az 
elektronikus hírközlés. A fejlődés természetesen öncélú, mégis fölhasz
nálhatjuk a krisztusi parancs teljesítésére. E lm ondhatjuk Isten üzenetét 
olyanoknak is, akiket nem ismerünk, nem is láttunk soha, csak annyit 
tudunk róluk, hogy Isten szereti őket.

Ezt a célt szolgálják a m agyar rádióban a különböző lehetőségek, és 
a régebben indított, évekig csak titokban hallgatott igehirdetések, ma 
pedig a m agyar nyelven sugárzott adások, az alábbi táblázat szerint:

Hullámhossz
Frekvencia

Monte Carlo 
Rövidhullám 

31 m 
9490 kHz

Monte Carlo 
Rövidhullám 

41 m 
7385 kHz

Tirana 
Középhullám 

215 m 
1395 kHz

Hétfő
Bizonyságtétel,

riport
22.00-22.15

Kedd 10.25-10.40 Igetanulmányok
22.00-22.15

Szerda Nőktől nőknek 
10.25-10.40

Zene, útitárs 
22.00-22.15

Csütörtök A hit lépései 
10.25-10.40

Igetanulmányok
22.00-22.15

Péntek Változó
10.25-10.40

Az igazság tényei 
19.00-19.15

Sorozatok
22.00-22.15

Szombat Életrajzok
10.25-10.40

Norea
19.00-19.15

Lelki posta 
22.00-22.15

Vasárnap

Holland-magyar
református
13.00-13.30
Vasárnapi
Magazin

13.30-13.45

Norea
evangélikus
19.00-19.15

Evangélizáció
22.00-22.15

Az adásidők 1994. március 27-től érvényesek. A  korábbiakhoz képest 
csak a rövidhullám ú adásokban van változás.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(Fővárosi gyülekezeteknek)

A Fővárosi Önkorm ányzat Kulturális Bizottsága pályázatot hirdet az 
1994. évi Zenei Alap felhasználására Budapest zenei életének gazdagítása 
céljából. A  nyilvános pályázatra műfaji megkötés nélkül alkotóm űhe
lyek, művészeti intézmények, egyházzenei együttesek, zeneiskolák, hang
versenyrendezők, egyesületek, társaságok és magánszemélyek jelentkez
hetnek az 1994/95-ös hangversenyévadra vonatkozó konkrét tervekkel. 
A pályázat nyitott mind a hivatásos együttesek, mind pedig az öntevéke
nyen szerveződők számára.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-  a megvalósítandó hangverseny, illetve egyéb zenei rendezvény 

tervét
-  a megvalósításhoz szükséges költségvetést, megjelölve a saját erő

forrásokat és egyéb tám ogatókat
-  az igényelt tám ogatás összegét

Az egyházzenei együttesek pályázatai közül elsősorban olyan kezdemé
nyezések szám íthatnak tám ogatásra, amelyek célja

-  a rendszeres istentiszteleti működés zenei színvonalának javítása
-  egyházzenei hangversenyek és zenekaros istentiszteletek rendezése
-  egyházi kórusokat tám ogató társaságok működésének segitése

A pályázat elnyerésének módja:
Pályázni a Fővárosi Zenei Alap űrlapján lehet, amely a Főpolgármes

teri Hivatal Kulturális Ügyosztályán szerezhető be (Bp. V., Városház u. 
9-11. II. 225/b). A pályázati űrlapot a hozzá tartozó szöveges indoklással 
együtt két példányban a fenti címre kell benyújtani 1994. április 20-ig. 
A Zenei Alapból korábban tám ogatást nyert pályázók -  amennyiben a 
tám ogatási összegről eddig nem számoltak el -  új pályázatuk benyújtása
kor csatolják pénzügyi és tartalm i beszámolójukat.

A Zenei Alap rendelkezésére álló összeg odaítéléséről szakmai kurató
rium véleménye alapján a Kulturális Bizottság dönt 1994. június 30-ig. 
Az elbírálás eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A létrejött ren
dezvények propagandaanyagaiban fel kell tüntetni a Kulturális Bizottság 
tám ogatását. Az Alap támogatásával megvalósult rendezvények, pro
dukciók propagandaanyagaiból, műsorfüzeteiből, valamint a kritikáiból 
egy példányt be kell nyújtani a Kulturális Ügyosztályra. Az 1994. évi 
elnyert támogatási összegek elszámolási határideje 1995. március 1-je 
(indokolt esetben az elszámolási határidő meghosszabbítása kérhető). A z  
elszámolásnak rövid tartalmi összefoglalót kell tartalmaznia.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Főpolgármesteri Hivatal 
Kulturális Ügyosztályán Zelinka Tamás főtanácsos ad a 117-4741-es 
telefonszámon vagy személyesen.

dr. Baán László 
elnök

A fehér tulipán
Nagyon szeretem a szép virágot. Nem csak a hölgyek 

kiváltsága, férfiak is gyönyörködhetnek benne. M ost 
azonban mégsem a tulipán szépségéről, értékéről vagy 
éppen termesztési feltételeiről kívánok szólni. Nem is 
értek hozzá.

A fehér tulipán jelképpé vált számomra egy hétköz
nap délután. Ez a jelkép különleges tartalmat kapott.

A z egyesített Németország új fővárosának keleti zó
nájában, Berlinben vettem részt teológiai konferencián. 
Esőtől, hideg széltől, jégzáportól fagyoskodva, fázós  
hangulatban, morcos kedvvel tértem be a szállásomhoz 
közeli áruházba kesztyűt és sálat venni, mert Magyar- 
országról tizennyolc fo k  melegben indultam, s mindket
tőt itthon hagytam.

A z eladó hölgy kedvesen ajánlotta jobbnáljobb áruit, 
míg azután az olcsóbbakból választottam. A hideg már
ciusi napok süvítő, viharos szele és visszatérő hózáporai 
ellen jó  védelmet nyújtottak az újonnan vásárolt téli 
kellékek. De hát igazában nem is erről akarok írni.

A  kényszerű bevásárlás után 'az ötemeletes áruház 
kávézójába siettem, felfrissíteni figyelőképességemet. 
A német szokás szerint Kafe und Kuchen (kávé és 
sütemény) délután ötkor elmaradhatatlan... A z étte
rem tarka forgatagában német, angol, szuahéli, portu
gál, szerb és horvát szavak jelezték az új főváros turis
taforgalmát és még valamit, a menekültek százezres 
fájdalommal teli jelenlétét Európa legnagyobb országá
ban. Angolából és Szomáliából, az egykori Szovjet
unióból és a véres háború tomboló gyűlöletétől izzó volt 
Jugoszláviából kényszer és életszükséglet a távozás, de 
a honvágy gyötri a menekült fia ta lt éppúgy, mint a sors 
bizonytalansága m iatt aggódó középkorút.

E  különös, egymást alig ismerő társaság asztalkörüli 
beszélgetései közben ismeretlen vendég lép a kávézóba. 
Látványa kellemes érzelmeket ébreszt. Tizennyolc év 
körüli, bájosfiatal lány. Porosz népviseletet öltött magá
ra. Karján virágkosár, benne legalább száz fehér tulipán.

A zt hinné az ember, virágot árulni érkezik a tömött 
pénztárcájú vendégek közölt. A 30% körüli munkanél
küliség idején minden kereseti forrásnak örülhet a fia 
tal.

S  aztán asztaltól asztalig libben kecses járásával. 
Mindenkinek ad egy szál fehér tulipánt, az áruház 
tulajdonosa nevében. S  ez alkalommal nem kell a pénz
tárcát keresni.

Az ajándékot kedves mosollyal viszonozzák az alkal
mi társaság tagjai. Egy pillanatra mindenki magába 
mélyed. Virág a tulajdonostól? Ingyen? Kedvesség és 
emberség együtt.

A fehér tulipánt hazahoztam Budapestre, hogy a 
hagymáját elültessem. Mert kedvességre és emberségre 
nagy igény van itthon is. Értékekre, melyek nem fize t
hetők meg. Kincsekre, amelyek akkor is fényesebben 
ragyognak, ha arany van a közelükben.

Szebik Imre

FELHÍVÁS
Immár két éve naponta szembesülünk a boszniai tragédiá

val. Némán és tehetetlenül fogadjuk a szörnyű híreket, bor
zalmas képeket. Szarajevó romokban, lakossága embertelen 
körülmények között tengődik, s ami a legborzasztóbb, a 
gyermekek sorsa: kisemmizetten, árván, reménytelenül és 
telve rémülettel.

A Magyar ökumenikus Szeretetszolgálat, amely több 
mint három éve jelen van a háborúsújtotta térségben, s 
felkészültségét legutóbbi sikeres vajdasági akciójával is bizo
nyította, melynek során 7500 családot segített meg, pénzado
mányokat gyűjt a szarajevói gyermekek számára.

Segítsünk a gyermekeken, legalább egy kis időre feledtes
sük velük azt a tengernyi szomorúságot, amely körülveszi 
őket.

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 
Bankszámlaszám: Budapest Bank, 209-23006 

(Szarajevó megjelöléssel)
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—.  újszülött csecsem ők. IP t  2 ,2  
Á ld ott a  mi U runk, Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 

n agy  irgalm ából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halot
ta k  k özü l való feltám adása álta l élő  reménységre. IP t  1 3

VASÁRNAP N e tév e lyeg je tek : Is te n t nem  lehet m egcsú
fo ln i. H isz e n  a m it v e t a z  e m b e r, a z t fog ja  a ra tn i G ál. 6,7 
( J n  2 0 ,1 9 -2 9 ;  I P t  1 ,3 -9 ; Z so lt 84 .) Is ten i bölcsesség, vezess 
e n g e m ! Is te n i h a ta lo m , e rő s its  engem ! Is ten i a k a ra t, ren 
d e lk ezzé l ve lem ! Is te n i m é ltó ság , k o rm án y o zzá l engem !
Á ld j m e g  é le tem b en , á ld j m eg  h a lá lo m b a n ! Á ldj m eg it t  a  
f ö ld ö n  é s  az  ö rö k k é v a ló sá g b a n !  Á m en.

HÉTPCj L égy  h ű  m in d h a lá lig  és nék ed  ad o m  az élet k o ro 
n á já t  Je l 2 ,10  ( lM ó z  32 ,27 ; lP é t  1 ,22 -25 ; E f  1 ,1-10.) 
„L ég y  h ü , á llj m eg  szen t h e ted b en , Is ten ed e t ne feledd. Ő  
k ö tö t t  k e re sz tség ed b en  szövetséget teveled, T ő le  nyersz 
ü d v ö t ,  e rő t ,  té r j m eg , s n e  b o csásd  el ő t!  K i kezd e ttő l így 
v e z e te tt. Is te n n e k  szen te ld  szívedet! M in d h a lá lig  b izom , 
h isz e k , sze re tek  és rem élek. T e rh e t is k ö n n y eb b en  viszek: 
Jé z u s  ve lem , n em  félek. Ő rá  b izom  életem , m íg  a  célt 
e lé rh e te m . É n  Jézu so m , ad j h ü  szivet, hogy  legyek m indvé
g ig  h ív e d !”

KEDD B ocsásd  m eg  v é tke inke t m ik ép p en  m i is m egbocsá
tu n k  a z  e llen ü n k  vé tkezőknek . M t 6 ,12 (E zsd  9 ,15 ; 2 T im  
2 ,1 -5 ;  E f  1 ,11-14 .) H a  v a lak in ek  eg y á lta lán , a k k o r  n ek ü n k  
v a n  e lső so rb a n  szükségünk  b o c sá n a to d ra , ak ik  ism erjük  
ir á n tu n k  v a ló  jó sá g o d a t, a k ik rő l a  v ilág  is  tu d ja , hogy  
te re m tő , gondv ise lő  a ty á n k n a k  v a llu n k  téged! S okszo r úgy 
é rezzü k , az  sz in te  lehete tlen , h o g y  m i m egbocsássunk . Pe
d ig , h a  a  fö ld ö n  m in d a n n y ia n  a  te  gyerekeid  vagyunk, 
a k k o r  testv ére in k  azo k  is, ak ik  ro ssz a t tesznek  velünk , ak ik  
csak  k ese rítik  az  é le tü n k e t. A  v ilág  tö rv én y e  a  bosszú , a 
m eg to rlá s . A  te  tö rv én y ed  a  m eg b o csá tás , az  irgalm asság. 
T a n íts  m eg  ezá lta l é ln i és cse lekedn i. Á m en.

SZERDA T i lá t tá to k , h o g y a n  h o rd o z ta la k  benneteket 
■ sa sszá rn y ak o n , és h o g y a n  h o z ta la k  ide benneteket. 
I 2 M ó z l9 ,4  ( Í J n  3 ,1 ; Í J n  2 ,1 2 -1 7 ; E f  1 ,15-23 .) C sodála tos 
I Isten  te re m te tt v ilá g a ! A hogy  a  sas ta n ítja  repü ln i fiókáit.

W
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A m ikor még bizonytalanok , kilöki a fészekből őket, s ha 
úgy érzi, hogy m ég nem  igazán tudnak  repülni, nem érnék 
el a  célt, ak k o r alájuk száll, s hatalm as szárnyaira ráeresz
kedve, a  fiókák védelm et találnak . „Áldjad ő t, m ert az Ú r 
m inden t oly bölcsen intézett. Sasszám yakon hordozott, 
vezérelt, sok  bajb an  védett. N agy irgalm át naponként tölti 
reád . Á ldását m indenü tt érzed.”

CSÜTÖRTÖK T isztítsuk meg m agunkat minden testi és 
lelki tisztátalanság tó l, és Isten  félelmében tegyük teljessé a 
m i m egszentelödésünket. 2K or 7,1 (Ézs 33,6; M k 16,9-20; 
E f  2,1—10.) A  lélek erősebb a  testnél. A lélek gyümölcsei 
o lyanok , am elyek az igazi emberséget, az emberi együtt
élést terem tik  m eg. így lesz a szeretet az alapja, mértéke és 
éltetője a  keresztyén életfolytatásnak, hogy így alakitsa, 
vezesse az életünket az örökélet felé.

PÉNTEK R endelt egy napo t, amelyben igazságos ítéletet 
m o n d  m ajd  az egész földkerekség fö lö tt egy férfi által, akit 
e rre  k iválaszto tt, akiről bizonyságot ado tt m indenki előtt 
azzal, hogy feltám asztotta  a halálból. ApCsel 17,31 (Ézs 
3,13; Jel 7 ,9 -17 ; E f 2,11-22.) Ú r Jézus! Az örökkévalóság 
szem szögéből m ár csak egy pillanat választ el attó l, hogy 
színed elé kerüljek és szám ot adjak földi sáfárkodásom ról.
T e igazságos ítéletet tartasz minden em ber felett. De addig 
is, am íg ez a  pillanat elérkezik, minden erőmmel arra  tö- 1 
rekszem , hogy tanúságot tegyek rólad, hogy egyedül téged 
szeretve, egyedül benned remélve érdemes élni. Ámen.

SZOMBAT Jézus m ondja: Aki énbennem  m arad, és én 
őbenne, az terem  sok gyümölcsöt, m ert nélkülem  semmit 
sem tud to k  cselekedni. Jn  15,5 ( lM ó z  39,23; lM óz 
32,22-32; E f 3,1-13.) Milyen sokszor szeretnénk kivonni 
m agunkat Isten látóköréből. A m odern felnőtté vált ke- 
resztyénség önálló  ak ar lenni Istentől. Am ikor mindezt 
m egpróbáljuk, nagyon ham ar érezzük az em ber gyengesé
gét és tehetetlenségét. N élküle sem m it sem tudunk csele
kedni. Vele pedig akkor cselekszünk helyesen, ha el tudjuk 
m ondan i: „Legyen meg A tyám  a  Te akaratod , és ne az

JÖJJETEK, EGYETEK!”
Jn 2 1 ,1 -1 4

enyem Nagy Edina

Kövess engem!
Lk 9,59

N em  szeretjük, ha utasítanak, 
parancsolnak nekünk, amit enge
delmesen végre kell hajtanunk. Az 
engedelmesség m int szép és prakti
kus erény m ár rég eltűnt. K itöröl
ték az emberek a tudatukból. Ami
k o r Jézus felszólító hívása elhang
zo tt -  szinte minden alkalommal, 
am ikor valakit megszólított — nem 
kényszerként, feltétlen végrehajtó 
parancsként hangzott el -  hanem 
kérésként. H ívásként. Szabad volt 
neki ellentm ondani és szabad volt 
neki engedelmeskedni.

Az emberiség több évezredes 
történetéből m ár jól ismert, hogy 
az erőszak kancsukapolitikája 
eredményezhet meghunyászko- 
dást, összeszorított fogú, elnémult 
szolgai engedelmességet, de nem 
fakaszt egy szemernyi szeretetet és 
m egoldást sem. Ismert és mégsem 
tanult belőle az emberiség, mert 
hol itt, hol o tt a világban mindig 
felüti valahol a fejét az erőszak.

Jézus önkéntes csatlakozást vár. 
Nem hitegetéssel és ígérgetéssel 
csábít. Nem toborzókat tart, mint 
a régi világban, amikor verbun
kossal, tánccal és habzó kancsóval 
dicsőítették a vitézi életet, s csak 
hetekkel azután, hogy a csákót a 
fejükbe húzták derült ki, mit is je
lent a katonaélet.

Jézus hív, de hívása mellett el
hangzik a felhívás is arra, aki elin
dul követésében, jól gondolja meg, 
mit vállal: „Ha valaki utánam akar 
jönni, tagadja meg magát, vegye fe l  
naponként a keresztjét és kövessen 
engem. M ert aki meg akarja mente
ni az életét, elveszti, aki pedig el
veszti az életét énértem, megmenti 
azt.” Nem könnyű siker-utat kí
nál, ahol mindent csillogás és káp
ráztató pom pa kísér. Nem könnyű 
lebegést, rózsaszín álmot. Nem 
büntelenséget, de mégis megszen
telt életet, ahol éppen a kereszthor
dozás által válunk igaz emberekké.

Jézus sok önként jelentkezőt fi
gyelmeztetett arra, ki nem alkal
mas az ő követésére: „Aki az eke 
szarvára teszi a kezét, és hátrate
kint, nem alkalmas az Isten orszá
gára”. A már évek óta vele járó 
tanítványok előtt is nyitva hagyta 
a lehetőséget, ha megbánták vol
na, hogy erre az útra vállalkoztak, 
hogy Jézus mellett döntöttek -  el
mehetnek. Nem kényszeríti, hogy 
vele maradjanak -  de ha vele ma
radnak, akkor elvárja hitük komo- 
lyanvételét. Mert fél szívvel, kétfe 
lé sántikálva őt követni nem lehet. 
Aki így próbál hívő, keresztyén 
életet élni, megosztott szívvel, be
csapja önmagát, és szégyent hoz 
Krisztus nevére.

A Jézus által felkínált közösség 
erőt ad feladataink elvégzéséhez, 
bűnbocsátó szeretete átformálja 
szívünket és gondolkodásunkat is, 
és elvezet a célba az örök életbe. 
Hívása nekünk szól: Kövess en
gem! Bízzuk magunkat hittel Jé
zusra, hogy áldott megtapasztalás
sá legyen: alkalmatos voltunk is 
tőle van. Bálint László

Ismeretes, hogy Jézust Jeruzsá
lemben ítélték halálra, s ott, a Gol
gota hegyén halt meg a kereszten.
Ott temették el, s feltámadása után 
ott jelent meg a tanítványoknak.

I Ezt tudjuk, de azt nem, hogy mi- 
I ért, mikor és hogyan ment el a 
I tanítványok egy csoportja a Jeru- 
I zsálemtöl messze északra fekvő 
I Galileába.

Nem meglepő, hogy a halász Pé
li tér és társai a Genezáret taván ha- 
1 lászni mentek, s éppen éjnek idején 
1 végezték munkájukat. Az éjszaka 
|  csendjében jogosan remélték, hogy 

jó lesz a fogás. De nem így történt.
Nem fogtak semmit, s ezért üres 
maradt a hálójuk.

Hogy mit érezhették ilyen ku
darc után, csak azok tudhatják, 
akik jártak már hasonlóképpen, 

í Ők tudják, hogy a hiábavaló mun- 
! ka nagyon megviseli az embert. El- 
I rontja kedvét, megszomorítja szí- 
I vét.

A feltámadt Jézus számára nem 
J volt közömbös, hogy mi van a ta- 
i nítványaival, hogyan élnek, mit 

csinálnak. A sikertelen éjszakai ha- 
j lászás után meglepte tanítványait 
: a tóparton. Megszólította őket.
I Gondoskodott róluk. Közösséget 
; vállalt velük, noha előbbi, jeruzsá- 

lemi magatartásuk miatt erre mél
tatlanoknak bizonyultak.

Amit Jézus egykor a tanítvá
nyokkal tett, megcselekszi ma is. 
Mert ő ma sem közömbös irán
tunk. Törődik velünk. Keres ben
nünket. Utánunk jön, ha messzire 
kerültünk tőle. Nem a törvény szi
gorával, hanem a szeretet gyengéd
ségével és melegével jön hozzánk. 
Szelíd szemével ha ránk tekint, el
sősorban nem vádol, nem ítél, ha
nem arról győz meg, hogy mennyi
re szeret.

A Genezáret partján Jézus újra 
megbizonyította csodatevő hatal
mát, de csak azután, hogy Péter 
engedelmesen megtette, amit neki 
parancsolt. így telt meg az addig 
üres háló a halak sokaságával.

A feltámadott’Jézus karja nem

rövidült meg. Az ma is hatalmas és 
erős. Megcselekszi azt, ami ja
vunkra válik. Megvéd a bajban, 
vészben, viharban. Megadja, and
re szükségünk van.

De mire is van leginkább szüksé
günk? A bűnbocsánatra. S ezt úgy 
kaphatjuk meg, ha előbb alázato
san elismerjük, megvalljuk és meg
bánjuk vétkeinket.

Péter azzal a mozdulattal, hogy 
ruhástól belevetette magát a tó vi
zébe, alázatát és bűnbánatát fejez
te ki. Az alázatos ember megta
pasztalhatja, hogy Jézus Krisztus 
közel van hozzá, gazdagon meg
ajándékozza. Nem múló javakkal, 
hanem örökkévaló, mennyei 
kinccsel, az üdvösséggel, amelyből 
kóstolót kapunk, valahányszor 
alázatos hittel, s így méltóképpen 
részesedünk az úrvacsora szentsé
gében.

A Genezáret tavánál történt ese
mények, Jézus megjelenése, a ta
nítványokkal való beszélgetése és 
étkezése arról tanúskodik, hogy 
Jézus valóban feltámadt, hogy Jé
zus él. Szereti övéit. Gondoskodik 
róluk. Közösséget vállal velük. Ve
lünk marad a világ végezetéig.

Táborszky László

IMÁDKOZZUNK!
Szelíd szemed, Ur Jézus,
Jól látja minden vétkemet, 
Személyemet ne vesse meg 
Szelíd szemed, Ür Jézus!

Szelíd szemed, Ür Jézus, 
Tekintsen rám, ha roskadok; 
Adjon békét, bocsánatot 
Szelíd szemed, Ür Jézus!

Szelíd szemed, Ür Jézus,
Elítél bár, lásd én megint 
Csak várom, hogy majd rám tekint 
Szelíd szemed, Ür Jézus!
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EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ 19.00-19.15-ig, 41 m-es rövidhul
lám, 7385 kHz. április 9. szombat: 
Missziói Híradó, április 10. vasárnap: 
„Életrendezés...” -  Madocsai Miklós 
áhítata. Levelezési c&Uf "Evangélikus 
Rádiómisszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HÜSVÉT UTÁN 1. VASÁRNA
PON az oltárterítő színe: fehér. A dél
előtti istentisztelet oltár előtti igéje: 
2Kor 5,14-17; az igehirdetés alapigéje: 
Jn 21,1-14.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK cím
mel evangélikus félórát hallhatunk a 
Kossuth Rádióban április 11-én, hétfőn 
13.30-tól.

A Katolikus, a Református és az 
Evangélikus Egyház XI. kerületi közös
ségei egyetemisták számára szervezett 
egyházi bevezető előadássorozatának 
hatodik összejövetelén, április 12-én 
(kedden) 19 órakor Pintér Károly Deák 
téri evangélikus lelkész Korunk vallási 
jelenségei című előadása hangzik el a 
Budapesti Műszaki Egyetem „K” épü
letének alagsor 26. termében. Az elő
adásra minden érdeklődőt szeretettel 
hívnak.

dettel VI. kér. Felső erdősor 5. sz. alatti 
metodista imateremben.

Éne az alkalomra minden érdeklő
dőt meghívunk és szeretettel várunk.

VALLÁSOS KÖLTEMÉNYEK 
címmel megjelent és Sajtóosztályun
kon kapható a nemrég elhunyt 
id. Harmati Béla lelkész válogatott 
verseit tartalmazó kötete. Ára: 
260,- Ft (ÁFÁ-val együtt).

Bencze Imre ny. lelkész szólaltatta meg 
a feltámadás és a vigasztalás igéit.

®BBBBSSŜ Ä
Kisméretű garzon lakást vennék. 

SÜRGŐS. Radosné Lengyel Anna 
Tel.: 167-3219 (este). Levélcím: 1025 
Törökvész út 95-97/A

f lD .  H A R M A T I BÉLA
1900-1994  
és felesége

tM A C S U G A  M ARG IT
1906-1994

Id. H arm ati Béla 1900. március 21-én Tiszaföldváron (Szol
nok m .) született, H oreczky Béla evangélikus kántortanító és 
B rózik  E telka fia. Az elemi iskolát helyben, gimnáziumi tanul
m ányait Szarvason, Szatmárnémetiben és Debrecenben végez
te. A sportban (szertorna, futball, korcsolyázás, úszás, kerék
p ározás) jó  eredm ényeket ért el. 1918-ban katonának sorozták  
be és a debreceni 3-as Honvédgyalogezredben tiszti iskolát 
végzett.

E lőbb a Debreceni Református Teológia hallgatója, majd a 
B udapesti Evangélikus Teológiai Akadémián tanult. Ném et 
egyetem ek en  (H alle , Berlin, Tübingen) folytatja, majd 
1923-24 -b en  Sopronban fejezi be teológiai tanulmányait. Kapi 
B éla püspök 1924-ben Szom bathelyen avatja lelkésszé. Előbb 
M ezőberényben sJelk ész , vallástanár, majd a Brit és Külföldi 
B iblia  T ársu lat szolgálatában bibliaterjesztő. Közben 1926-27- 
ben A ngliában, a Cam bridge-i Egyetemen, majd a Glasgow  
(S k ó c ia ) B ible Training Institute-ban tanul. 1927 nyarán a 
M anchesteri V árosi M issz ió  szolgálatában evangélizációs szol
g á la to t végzett. 1931-ben rövid ideig a M agyar Evangéliumi 
K eresztyén  D iákszövetség  evangélizációs titkára, majd Tisza- 
föld váron s. leik ész. 1932—63-ig  ősagárdon  (Nógrád m.) lelki- 
p ásztor. Itt m agyar és szlovák nyelven hirdeti az Igét.

1933-ban nősül, felesége M acsuga M argit. 1944-45-ben  
tábori lelkész az  erdélyi és dunántúli harcokban. Huszonhat 
hónapig  orosz hadifogoly . 1963-ban nyugdíjba ment és azóta 

——  oi/ihh Z uglóban, majd az Ü llői u. 24-ben az Evan-
legfontosabb fel

adatának tekintette, hogy lelkészekkel, teológiai hallgatók
kal, és nem utolsósorban gyülekezeti tagokkal megszerettesse 
a Bibliát.

Naponta rendszeresen és figyelmesen, sokat imádkozva ol
vasta a Szentírást. A mindennapi élet dolgaiban is első útbaiga
zítója volt. Meghallotta, megértette a Biblia igéiből Isten hozzá 
szóló szavát, és senkit nem engedett el magától, a vele folytatott 
beszélgetés után, hogy legalább „egy igét” ne olvasott volna 
beszélgetőtársa számára, és nem imádkozott volna vele.

Szívügye volt, hogy akik a lelkész! szolgálatra készülnek, 
nagyon alaposan ismerjék a Bibliát és ezért elindított a Teoló
giai Akadémián a hallgatóknak egy évenkénti „bibliaismereti 
versenyt”. Megdöbbentő volt az az erő, amely belőle áradt. 
Tudjuk, hogy ez Isten ereje volt.

Február 2-án bibliaórai szolgálatra indult és útközben lett 
rosszul és halt meg. Bibliájában ott volt a kidolgozott igehirde
tése. Hadifogsági jóvátételt támogatási összegéből saját ki
adásában jelentette meg vallásos verseit. A korrektúrát még 
olvasta, a kész könyvet már nem vehette kézbe.

Felesége 1933-tól segítette gyülekezeti munkáját, tanított, 
konfirmációs órát tartott. Négy gyermekét félje hadifogságá
nak éveiben, nagy nélkülözések között is a legnagyobb szere- 
tetben nevelte. Példás papné volt.

1994. március 5-én hajnalban álmában hívta magához te
remtő Istene.

Legyen emlékezetük áldott!

NYÍREGYHÁZKY JÁNOS
1901-1994

Pedagógus csendesnap lesz ápr. 16-án 
1/210 órás kezdettel a Fasori Evangéli
kus Gimnáziumban minden érdeklődő 
pedagógusnak. Azokat is váijuk, akik 
nem egyházi iskolában tanítanak.

A M agyar Börtönpasztorációs Társa
ság imaszándéka április 10-én: Imád
kozzunk azokért, akik már beletörőd
ve, lemondtak életük jobbításáról és a 
lelkűk üdvösségéről is, hogy megért
sék : Jézus a kereszten nekik is megbo- 
csájtott!

KERESZTELES
Dr. Balás István és Szebik Ildikó há

zasságát Isten Eszter Ildikó nevű leány- 
gyermekkel áldotta meg. A keresztség 
szolgálatát a nagyapa, Szebik Imre 
püspök végezte a Bécsi kapu téri temp
lomban. „Hála legyen az Istennek ki
mondhatatlan ajándékáért” (2Kor. 
9,15).

Fiatal (harmincas) házaspár 6 éves' 
kislányukkal keres olyan idős személyt, 
akivel eltartási szerződést köthetne. 
Ottlakás szükséges. Telefon: 290-46-91 
(este 6 óra után)

A Keresztyén-Zsidó Társaság 
április 13-án szerdán du. 18.00 h. 

a Deák téri Evangélikus Templom 
Nagytermében

(Budapest V., Deák tér 4. I. em.)
Vallásjogi szimpozion 

vallásjogi előadások keretében 
a vegyesházasság mai vallásjogi 

helyzete
címmel tart összejövetelt 

A Szimpozion az 1994. évi Családév 
egyik rendezvénye közös szervezésben 

az Országos Családszövetséggel

HALÁLOZÁS
Papp István, a szőkedencsi gyüleke

zet negyed évszázadon át hűséges 
gondnoka 1994. január 22-én váratla
nul hazatért Urához. Temetése január 
25-én du. 1/2 3 órakor volt a helyi te
metőben, ahol a szép számmal búcsúzó 
gyülekezet előtt Horváth Ferenc sze- 
petneki lelkész hirdette Isten igéjét: 
„Légy hű mindhalálig és neked adom 
az élet koronáját!” (Jel. 2,10) Elhunyt 
gondnok testvérünk hűséges társa volt 
a gyülekezet néhai lelkészének, Varga 
Árpádnak.

A KIÉ Nemzetközi Szövetség mun
ka-építőtábort szervez 1994. május 
16—20-ig Piliscsabán. Mindazok jelent
kezését várják, akik szeretnének mun
kájukkal besegíteni az épülő ifjúsági 
konferenciatelep munkálataiba. 
A részvétel díjmentes. Bővebb infor
máció a KIÉ irodában: Budapest, 
Eszék u. 10. II/l, 1114. Tel. + Fax: 06 
11855-246

Méltányos albérletet nyújtok egyházi 
iskolába járó fiatalembernek a XIII., 
Jászai Mari térnél. Távfűtés, telefon 
van. Érdeklődés: 175-4878, reggel 549- 
ig, vagy este 549-től.

Evangélikus
Élet

Tótkomlóson nagy részvét mellett temették el március 11-én 
a 93 éves korában elhunyt Nyíregyházky János testvérünket. 
-  Fiatal kora óta szolgálta a tótkomlósi evangélikus gyüleke
zetét. -  Először mint gondnok 20 évig, a legnehezebb időben, 
sokszor házról házra járva szedte össze az „egyházadét” a 
gyülekezet szükségleteire. Kellett a pénz. Az egyház 200 ka- 
tasztrális holdját államosították. -  Ezt pótolni nem volt köny- 
nyű dolog.

Később, amikor idősebb lett és nem győzte erővel felügyelő
vé választották. -  Fiatal korában egymásután 4 gyermekét 
kicsi korban veszítette el. Hűséges felesége, miután eltemette 
szüleit, követte őket. Az egyedül maradt gondnok később 
magához való özvegyet vett feleségül. -  Békességben és egy
más megértésében élték öregedésük napjait.

A felügyelői tisztben 20 évig munkálkodott és amikor a 
lelkész — akivel 40 évig munkálkodott — nyugdíjba ment 6 is 
lemondott a felügyelőségről.

Temetésénél méltán hangzott az igehirdetés:
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, 

a hitet m egtartottam ...”

A KIÉ szeniorok Pógyor István Köre 
1994 április 9-én szombaton délelőtt 10 
órai kezdettel összejövetelt tart a Bp. 
Salétrom-u. 5. sz. alatt. Az összejövetel 
keretében megemlékezünk dr. Szath- 
m áry Lajos és dr. Morvay Péter el
hunyt BKIE tagokról.

Dr. Bodnár Éva művészettörténész 
türelemmel és reménységgel viselt 
hosszú szenvedés után 72 éves korában 
elhunyt. Ravatala mellett a Farkasréti 
temetőben Szebik Imre püspök hirdet
te a vigasztalás igéit. Végakarata sze
rint a miskolci avasi temetőben pihen
nek hamvai. „Kezedre bízom leikemet, 
Te váltasz meg engem, Uram, igaz Is
ten (Zsolt. 31,6)

HELYREIGAZÍTÁS 
1994. március 20-i számunkban az 

első oldalon közöltük az Ima c. verset. 
Sajnálatos módon kimaradt a vers köl
tőjének neve, ezt pótoljuk most. A ver
set Biszkup Nathanael volt nagykürtösi 
evangélikus lelkész írta 1848-ban.

Az Evangéh'umi Aliánsz közgyűlését 
tartja 1994. április 16-án 10 órai kez-

Nem sokkal századik születésnapja 
után, március 16-án hazatért Mennyei 
Atyjához Kari Károly testvérünk, aki a 
Kelenföldi Evangélikus Gyülekezetnek 
és a Budai Evangélikus Egyházmegyé
nek évtizedekig felügyelője, és az Észa
ki Evangélikus Egyházkerület felügye
lőhelyettese volt. Gazdag és áldott éle- 
tútjáért nagyszámú gyülekezet adott 
hálát a március 30-i temetésen, ahol

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLÓS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Postafiók 500. BUDAPEST 1447. 
Telefon: 138-2360 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
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HÚSVÉT UTÁNI 
MÁSODIK VASÁRNAP

Jó pásztor Ő,

aki megkeresi elveszett juhocskáját..

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP

Maga száll le hozzám,

vállára vesz

s nekem csak engednem kell, hogy hordozzon.

Luther

ÁRA: 25 Ft

A TARTALOMBÓL

AZ ÚR ÉRKEZÉSE

GYÜLEKEZETI HÁZ ÉPÜL SZEPETNEKEN

EGY „HÍDÉPÍTŐ” HALÁLÁRA

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET

1994. április 30-án, de. 11 órakor Nagygerezs- 
den, az evangélikus templomban

A NAGYGEREZSDI EGYEZMÉNY 
ÉVFORDULÓJÁN

ünnepi istentisztelet lesz. Igét hirdet: dr. Márkus 
Mihály református püspök és Szebik Imre evan
gélikus püspök. Előadást tart: dr. Tőkéczki 
László egyetemi docens Az egyezmény aktualitá
sa és üzenete címmel. Szeretettel várja a gyüleke
zet az érdeklődőket!

KONFIRMÁCIÓ
BÓDÁS JÁNOS 

KONFIRMÁCIÓRA

Meghallgattuk ajkatok szent 
fogadásait.
Bár Lélek szólt volna benne, 
s igaz, tiszta hit!
Zúgtátok a harci dalt, mely 
gyújt és elragad:
„Fel barátim, drága Jézus 
zászlaja alatt!”

Most még érte lelkesültök, 
s holnap a világ 
táncdalára hajladoztok, 
mint a gyenge láng.
Holnap már egy másik útra 
csábít tán a test?
Ködbe vész előttetek a 
megváltó kereszt.

Zsenge ifjak, gyenge lányok, 
bárcsak lelkesen 
Krisztus útján járhatnátok 
mindig győztesen!
Út, Igazság, Élet Ő s nincs 
benne tévedés, 
nélküle a boldogsághoz 
kincs, tudás kevés.

Véle járva nem kísérhet 
szégyen és kudarc.
Általa lesz szép az élet, 
lelkesült az arc.
Tettetekből ne teremjen 
könny, szitok, se vád, 
szolgáljátok Istent, embert 
és a nép javát.

Tartsatok ki, mert a Sátán 
támadásra kész.
Eszköze ezer ígéret, 
vagy gaz cselvetés.
Csak tovább is Jézus tiszta 
zászlaja alatt, 
van hatalma! Megsegít és 
győzedelmet ad!

„Először lépek oltárodhoz, ki ér
tem haltál, Jézusom...” éneklik a 
húsvét utáni vasárnapok egyikén 
minden gyülekezetünkben. Konfir
mandusaink állnak a gyülekezet 
előtt, hogy részesei legyen Urunk tes
tének és vérének, hogy megismerve 
Jézus legnagyobb ajándékát, a bűn
bocsánatot, Istennel megbékélve 
kezdjenek új életet egy „keskeny 
úton”, mely már földi életükben 
örök üdvösségre vezet.

Mit ad a konfirmációban Isten a 
fiataloknak? Mire vagy miben erősít 
meg, amikor megkonfirmál?

Elsősorban megerősít a közösség
ben. Az úrvacsora asztalánál szem
mel látható az a közösség, amelyben 
együtt vesszük Jézus testét és vérét és 
ebben a közösségben először vesznek 
részt konfirmandusaink. Jézusból 
élünk, vele vagyunk egyek, teste és 
vére átjárja testünket és vérünket, ez 
igen szoros kapcsolat, eggyé forrás 
Jézus népe tagjai között.

Közösség mindazokkal, akikkel 
együtt vesszük az úrvacsorát. Közös
ség a gyülekezettel, mely most már 
úgy vesz tudomásul minden meg
konfirmált fiatalt, mint hozzá tarto
zó tagot, a Krisztus testének tagját. 
De az úrvacsorázó gyülekezetben ott 
vannak a szülők, keresztszülők, 
nagyszülők, -  a család is. A Nemzet
közi Családév idei eseményei között 
nem hallgathajuk el, hogy a legmele
gebben. legszorosabban összetarto
zó kapocs lehet a családban a kölcsö
nös megbocsátás, bűneink elfedezé- 
se, a tiszta lappal való indulás. Ve
gyük komolyan -  ne csupán szép 
szokásnak, -  hogy gyermekeink vár
ják megbocsátó szavunkat, de ne res
tesünk mi felnőttek is bocsánatot 
kérni gyermekeinktől! Kölcsönös 
megbocsátásról szóltam az előbb! 
Elkövetkező családi életünknek, a 
család bensőséges, őszinte légköré
nek, a családtagok életenergiája fel
szabadításának kiapadhatatlan for
rása lehet, ha most a kezdetnél, ke
resztyén életük indulásánál megfog

juk a kezüket és velük együtt állunk 
meg Urunk előtt, akinél valamennyi
en megbocsátásra szoruló bűnösök 
vagyunk!

A konfirmáció megerősít a tanú
ságtételre is. Ezért jó a gyülekezet 
közösségben élni. Ott gyakorolni 
tudjuk hitünket azok segítségével, 
akik már tapasztaltabbak, már 
előbbre jutottak a hitnek útján. Nem 
szégyen tanulni másoktól, akik már 
imádkoznak önállóan, olvassák, is
merik a szentírást, segítenek megér
tésében. Testvéreink, akiknek az a 
célja, hogy velünk együtt mind köze
lebb jussunk Jézushoz és miközben 
ők tanúskodnak arról, mit jelent ne
kik a jézusi élet, mi is eltanuljuk, 
elsajátítjuk ezt a tanúságtételt és las
san bizányságtevőkké leszünk. Erre 
pedig Jézus szava küld bennünket: 
„tegyetek tanítvánnyá minden né
pet. ..” És ez a tanúságtétel életté for
málódik, mi is élhetünk jézusi életet.

A konfirmáció erre az életre, má
soknak való szolgálatra erősít meg. 
Jézus ereje kell ahhoz, hogy ne ma
gamat lássam elsőnek és legfőbbnek, 
hanem észrevegyék másokat. Máso
kért élni, ez volt Jézus példája is, ezt 
erősíti bennünk is. Családban és 
gyülekezetben, de a mindennapi élet
ben minden embertásunk iránt is 
gyakorlhatjuk ezt a szeretettel szol
gáló életmódot.

Amikor ezt a szót kimondjuk: 
konfirmáció -  leginkább a gyerme
kekre gondolunk, nekik szól a meg- 

. erősítés, tőlük várunk valamit. Lás
suk be, nekünk felnőtteknek, idősek
nek, szülőknek, nagyszülőknek és 
keresztszülőknek is konfirmálód- 
nunk kell újra, hogy példáik, veze
tőik és nem parancsolóik legyünk. 
Konfirmáljon bennünket a mi 
Urunk, a családban és a gyülekezet
ben, kicsinyeket és nagyokat, hogy 
mi életünkben, világunkban lehes
sünk Jézus tanítványai, bizonyságte
vői, szolgálatának továbbadói földi 
életünkben és örök üdvösségünk
ben! T.

SAJTÓVASÁRNAPON

az idén köszöntünk és köszönünk. 
D. Veöreös Imre, a magyar evangé
likus sajtó szogálatának doyenje 
ünnepli e napokban 80. születés
napját. Ő t köszöntjük és neki kö
szönjük azt a szolgálatot, melyet 
hosszú -  és egyáltalában nem köny- 
nyű -  évtizedeken át végzett egyhá
zunkban a betű igehirdető szolgála
tával. Köszönjük őt Istennek, aki 
életének megőrzője, szolgálatának 
kiteljesítője volt e nyolc évtizeden 
át. 1947-től volt egyházunk sajtó-

szolgálatának igényes, tudós, értő 
és pontos munkása. A Lelkipásztor 
szerkesztőjeként jegyezte el magába 
betűvel, nyomtatással, majd az Új 
Harangszó című országos hetilapot 
szerkesztette, 1979-ben pedig meg
bízást kapott a Diakonia című 
evangélikus szemle szerkesztésére. 
Nem csupán szerkesztette ezeket a 
lapokat, de maga is irányt szabott 
azokban véretes, teológiailag á t
gondolt, tudom ányosan megalapo
zott, precíz cikkeivel, cikksoroza
taival. Az idősebb lelkésznemzedék 
emlékezik még a Lelkipásztorban 
közölt sorozatára, melyet Isten né
pe pusztai vándorlásáról írt, mely
nek prófétai látása, aktualitása újra 
meg újra elénk állott a négy évtize
des viharos úton.

Több mint öt évtizeden keresztül 
valamennyi egyházi lapunkban irta 
cikkeit, miközben volt dunántúli 
egyházkerületi lelkész, Diakonisz- 
sza-anyaház igazgatója (Győrben), 
a Lelkésznevelő Intézet igazgatója 
(Budapesten) és szórványlelkész 
Kecskeméten, majd a kőbányai 
gyülekezet lelkésze a fővárosi nagy 
„szórványban” . Fáradhatatlan 
munkássága a sajtó területén ez idő 
alatt is folytatódott. A kőbányai

lelkészi szolgálata idején fordult fi
gyelme az irodalom és művészet ke
resztyén vonatkozásaira. Ez a kész
sége kam atozott a Diakonia szer
kesztésében.

Számos cikke mellett három 
könyve is kiadásra került. János le
veleinek magyarázata (kommen
tár), „A középpont felől” c. tanul
mánygyűjtemény és „A harmadik 
egyházi ú t” című dokumentum- 
gyűjtemény.

írói munkássága átfogja a máso
dik világháború utáni korszakot és 
annak elismerése és értékeléseként 
Teológiai Akadémiánk 1991-ben 
tiszteletbeli teológiai doktori címet 
adom ányozott neki. Nyugdíjas 
éveiben is aktív m unkása az egyházi 
sajtónak. Nyolcvanadik szüíetése 
napján köszönettel és szeretettel né
zünk fel reá és köszöntjük egyhá
zunk nevében. Á ldott az Isten, aki 
mindig ad elegendő erőt és bölcses
séget övéinek, hogy szolgálatukat 
híven betöltsék. Éltesse Isten közöt
tünk továbbra is jó  egészségben, 
szellemi frissességben és adjon erőt 
ahhoz, hogy a betű igehirdetését 
végezhesse közöttünk, örömünkre 
és egyházunk erősítésére.

Tóth-Szöllős M ihály

A M agyarországi Egyházak Vezetőinek 
LELK IPÁ SZTO R I ÜZEN ETE

Tisztségünkkel járó kötelességünk, hogy a hazánk és 
nemzetünk sorsát meghatározó országgyűlési választá
sok alkalmával felhívjuk a figyelmet a hívő ember kü
lönleges felelősségére.

A Krisztust követő embernek nemcsak állampolgári 
joga, hanem evangéliumi küldetéséből fakadó lelkiis
mereti kötelessége, hogy részt vegyen a választásokon. 
Nem menekülhetünk a templom és az otthon csendjébe 
a közéleti felelősség elől.

Döntésünkben legyen útmutatás Jézus Krisztus sza
va : , f í a  jó  a fa ,  jó  a gyümölcse is, ha rossz a fa , rossz 
a gyümölcse is. M ert gyümölcséről lehet megismerni a 
fá t .” (Mt 12,33.) Ez számunkra azt jelenti, hogy hívő 
tudattal kell megvizsgálnunk azokat, akikre szavaza
tainkat adjuk. Vajon jó gyümölcsöt teremnek-e majd? 
Mennyire szolgálják a közerkölcs jobbulását, az ifjú
ság lelki nevelésének, az egyházak működésének és a 
hazaszeretet ápolásának ügyét? Hogyan segítik elő az 
anyagiak tiszta kezelésével népünk jólétét, szentnek 
tartják-e az élet védelmének és a család megőrzésének 
kötelességét?

Tegyük az evangélium mérlegére az elmúlt négy 
évben az egyházi iskolák megnyitásának és támogatá
sának, a fakultatív iskolai hitoktatás elősegítésének 
vagy akadályozásának tapasztalatait

Tudjuk, hogy az élet egyetlen pillanatában sem va
gyunk egyedül, Isten kegyelme és szeretete kíséri min
den lépésünket Hogy ez a kegyelem és szeretet haté
kony legyen bennünk és közöttünk, az Apostol szavával

buzdítjuk hívő testvéreinket és közösségeinket: 
„...tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezése- 
ket és hálaadásokat minden emberért, . . .é s  minden 
feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk 
teljes istenfélelemben és tisztességben.” (lTim 2,1-2).

Budapest, 1994. április
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V alam it a nyugdíjasokról
Azért írok csak „valamit” most a 

nyugdíjasokról, mert elég szűk kör
ben mozgok. így is találkozom elég 
sok példával és szomorú esettel. Szo
morúval különösen a nagyon öregek 
és megrokkantak körében. Akik nél
külözik a legfontosabb „szociális há
ló” -  a család -  tartó erejét, többnyire 
a  legelesettebbek. Boldogok, akik 
igazolni tudják a közismert szóla
mot: öreg ember nem vén ember. 
Ennek feltétele, hogy tisztázzam 
szüntelen: mit vár még tőlem és mit 
nem vár, sőt tilt tőlem öregségem 
Teremtője.

Nagyjából három csoportba oszt
hatók a nyugdíjba vonulók. Egyesek 
alig várják, hogy nyugállományba 
kerüljenek, mert már belefáradtak a 
munkába. Mások úgy érzik, méltat
lanság történt velük nyugdíjazásuk
kor. Vannak, akik azért várják, mert 
még valami vállalkozásba szeretné
nek kezdeni; vagy azért, mert most 
olyasmival foglalkozhatnak majd, 
amire eddig nem volt idejük. A part
raszállás, a vitorlák bevonása, külö
nösen annál a nemzedéknél, amelyik 
„a szelek mérgét kiállta”, mindenkit 
megrendít kissé.

Neves állatorvos-professzor teme
tése alkalmával mesélték hozzátarto
zói : háború után nyugdíjazták. Szűk 
utcában tejet szállító kocsi mellett 
ment el. A kocsi előtt lehajtott fejjel, 
szomorúan álldogált a ló. A profesz- 
szor néhány lépés után visszafordult. 
Elmosolyodott. Odament a lóhoz, és 
megveregette a nyakát. Telivér ver
senyló volt egykor. Megismerte. Ki- 
szuperálták. Kiszuperálták... hány 
ember számára vált ez a szó a háború 
után, olykor még ma is, azonos értel
művé a nyugdíjba vonulással. Nem 
hallgatható el, hogy általában anya
gi beszűkülést is jelent a nyugállo
mányba kerülés, nem egy esetben el
lehetetlenülést is.

A szomorú esetek közismertek. 
Elemzésük helyett most inkább né
hány biztatót veszek sorra.

Nagyapámmal kezdem. Könyv
kötő volt Szarvason. Az első világ
háború után nem tudott lépést tarta
ni a korral. Az infláció teljesen meg
zavarta. Energikus leánya vette át a 
műhely vezetését. Nehezen törődött 
bele. Únokái számára mégis termé
kennyé vált ez a korszaka. Gyermek
korom nyarait nála töltöttük. Sokat 
mesélt. Miként találkozott négyéves 
korában Petőfivel Mezöberényben. 
Vándorlegény korában miként adott 
tüzet szivarjáról Cusa hercegnek 
Brassóban. Békéscsabán miként ba
rátkozott össze egy asztalossegéddel,

aki később Munkácsi Mihály néven 
vált ismertté. A szabadságharc kato
nadalaira tanítgatott. Tőle hallottam 
először Lutherről. Anekdotáit most 
én mesélem el hét unokámnak. Segít
ségével közel 200 év távolába tudok 
visszanyúlni.

Édesapámat a háború után hat
vanévesen nyugdíjazták. Utána még 
évekig aktívan és eredményesen szol
gált gondnpkként a kelenföldi gyüle
kezetben. Édesanyám halála után a 
budai evangélikus szeretetotthonba 
költözött a Modori útra. Egykori 
minisztere a földművelésügyi minisz
tériumból, Purgly Emil, szintén az 
otthon lakója voít. 0  és Markó Ár
pád, a neves hadtörténész, mindig 
szívesen tért be szobájába diskurálni. 
Sztehló Gábor, majd Ruzicska 
László vette gondjaiba őket. Szeme, 
lába rohamosan gyengült. Sohase 
panaszkodott. M ár nem tudott ki
menni az utcára, amikor egyik uno
kája autóját akarta megmutatni 
nagyapjának. Szobája ajtajából né
zett kifelé. Lelkes szavakkal gratu
lált. Mellette álltam. Amikor ma
gunkra maradtunk, nevetve mond
ta: nem láttam semmit. Sok hívünk 
nyugdíjazása után tud aktívan be
kapcsolódni egyháza életébe. 
A nyugdíjas kor ott közös nevezőre 
tudja hozni az öregeket. De humor 
is kell elviseléséhez.

Magam 70 éves koromban kértem 
nyugállományba helyezésemet. Ba
rátaim számára „Mindnyájunknak 
el kell menni” címen „öninterjút” ír
tam. Vagy 20 kérdést tettem fel ma
gam számára. Közülük most kettőt 
említek. „Vannak még álmaid, ter
veid?” Válasz: „Mint Plátó a fa
lanszterjelenetben, hetven évem bor
sóin térdelve is szépeket álmodok. 
Rendezni szeretném irataimat, kü
lönválogatni az egyháztörténeti 
szempontból dokumentumnak szá
mítókat. Valamelyest áttekinthetővé 
tenni a nagy halmazt. Selejtezni is. 
Hátha sikerül könnyítenem az utá
nam maradók gondján. Kevés a re
ményem, mégis hozzáfogok. 
Amennyire erőm engedi, ápolni sze
retném a kapcsolatot barátaimmal és 
mindazokkal, akikkel valamiképp 
Isten összekötötte életemet. -  „Idő
milliomosnak érzed magad?” Vá
lasz:. „A nyugdíjasok tiltakozni 
szoktak az ilyen feltételezés ellen. 
Egyetértek velük. Nem unatkozom. 
Több mindenre van most időm, mint 
aktív koromban. Pl. arra, hogy vé
giggondoljak, megemésszek dolgo
kat. -  Búcsúbeszédeiben gyakran 
emlegetett Jézus három szót: egy ke

vés idő. Sokat gondolok erre a há
rom szóra. Márcsak ezért se mond
hatom magam időmilliomosnak.” 

Mély kút a múlt. Legalább olyan 
titok, mint a jövő. Ezért állított be 
lelkészi szakfolyóiratunk „Pályám 
emlékezete” címen rovatot. Milyen 
jó, hogy Győri János Sámuel tervsze
rűen készít videó-interjúkat egyhá
zunk „utolsó mohikánjaival”. Má- 
lyusz Elemér professzor, aki több 
évig központi levéltárunk igazgatója 
volt, gyakran mondta: Higgyetek az 
egyház jövőjében és abban, hogy a 
jövő történészeit érdekelni fogja, mit 
csináltatok ezekben az években. Néha 
érdekes dolgok derülnek ki. A rádió
ban hosszan faggatták a lóverseny
vállalat kitüntetések és magas elisme
rések után nyugdíjba vonult igazgató
ját. Egyszer, ebéd közben, megkér
dezte tőle az angol királynő: hol ta
nult meg ilyen jól angolul? A békés
csabai evangélikus gimnáziumban -  
felelte. Még állatorvostan-hallgató 
korában ismerkedtem meg vele 1948- 
ban az evangélikus főiskolások nem
zetközi konferenciáján, Gyenesdiá- 
son. Fehér Dezső. Guoth professzor 
tanitványa. 0  veregette meg a kiszu- 
perált versenyló nyakát.

„Mindnyájunknak el kell menni”
-  ennél többet is mondtam öninter
júmban. Podmaniczky Pál profesz- 
szorom soproni házának feliratára 
emlékeztettem: „Nincs itt maradan
dó lakásunk. Odafönt örök hajlék 
vár ránk.” Nem régen egy prédiká
ciómban a nyugdíjasok felé fordulva 
Arany Jánost idéztem. „Ajtó előtt 
hasal egy kiszolgált kutya, Küszöbre 
a lábát, erre állát nyújtja.” Ne felejt
sük azonban -  mondtam - ,  nyitott 
ajtó előtti helyzetet ír le Arany. 
„Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye 
Oly hívogatólag süt ki a sövényre.”
-  Ébben a „hívogató fényben” mos
tanában -  többek között -  nagy
apám késői inasaként könyvet kö
tök. Központi könyvtárunk múlt
századi „salabaktereit”. Legutóbb 
Czékus László Kossuth halála alkal
mából mondott beszédét és Payr 
Sándor egyháztörténeti tanulmá
nyait. Mennyi elfelejtett név...

Mit mondjak a fiataloknak? Talán 
ezt: aligha pótolható nyugdíjas ko
runkban, amit fiatalon elmulasztot
tunk. Ez se egészen igaz. Kari Károly 
bácsi, aki 100 éves korát betöltve 
térhetett haza, 90 éves korában tette 
le a felsőfokú állami német nyelvi 
vizsgát, hogy példát mutasson ezzel 
unokáinak. -  És mit szólnak majd 
ehhez az írásomhoz az asszonyok, a 
nyugdíjas nők? Biztosan kifogásol
ják, hogy őket nem említem. Igazuk 
van. De az ő gondjaikról írjanak ők 
maguk. Benczúr László
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Esténként az utcánkban mesés fényekkel ragyognak 
a kirakatok.
Teli csillogó-villogó árukkal.
Sokszor nem is olyan jók, de a kirakatban minden
megszépül a sok dísz,
és a sziporkázó fények hatására.
így talán hamarabb elkelnek a silányabb dolgok is.
Mi, emberek is sokszor szebbnek, nagyobbnak,
csillogóbbnak
szeretnénk látszani annál, mint amilyenek vagyunk. 
Segíts Istenem, hogy el tudjuk fogadni egymást 
olyannak,
mint amilyenek valójában vagyunk, s ne akarjuk 
becsapni egymást a
magunkra aggatott csillogó díszítésekkel, 
hazugságokkal!

BARANGOLÁS BIBLIAI TÁ JA K O N
A múlt alkalommal Jézus gyermekkorának fontos 

állomáshelyével, Názárettel ismerkedhettünk meg. 
Most egy olyan településre látogatunk, ahol Jézus 
szintén sok időt töltött, ám ez a város fekvésében, 
nagyságában és épületeiben is különbözik Názárettől.

Kapernaum

Az evangéliumok többször csak úgy említik Kaper- 
naumot, mint Jézus városát, ahol otthon volt. Sok
szor szállt hajóba a tanítványokkal a kapernaumi 
kikötőben, hogy ellátogassanak a Genezáret-tavát 
környező városok egyikébe, vagy egyszerűen csak 
azért, hogy a Mester a hajóból beszéljen a partra 
sereglett sokasághoz. Számos csodajel tanúi lehettek 
a kapernaumiak. Egyszer Jézus meggyógyította egy 
százados szolgáját. Más alkalommal vakokat, s egyéb 
betegségekben szenvedőket tett ismét egészségessé. 
Kiemelkedik a csodák közül Jairus, egy zsinagógái
vezető halott kislányának feltámasztása.........

, 4  . Genezáret-t^yárój, szólva már megemlítettük, 
hogy a környék lakossága nagyrészt a halászatból élt. 
Hogy az eredményesebb halászathoz meg tudják te
remteni a szükséges feltételeket, hogy legyenek hajók, 
hálók és elegendő dolgos kéz, a embereknek össze 
kellett fogniuk. így alakítottak családok, barátok egy- 
egy közösséget, amelyben együtt halásztak, és közösen 
vették meg a munkához szükséges eszközöket. Sőt, a 
szó szoros értelmében egy fedél alatt éltek. A régészek, 
akik a Jézus korából való város romjait vizsgálják, 
olyan házak nyomaira bukkantak, melyek sok egy
másba nyíló helyiségből álltak. Egy-egy ilyen nagy, 
közös lakóházban akár hetvenen is lakhattak, egyetlen 
nagy családot alkotva. Közös lehetett a konyha, s még 
igazán csukható ajtók sem választották el az egyes 
szobákat. Ilyen házban lakhatott Péter, András csak
úgy, mint Zebedeus és családja, és nem kizárt, hogy 
Jézus is Kapernaumban tartózkodva náluk szállt meg.

A házak fala kőből épült, tetejük pedig valami
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könnyű anyagból, m int például fából és agyagból. Ha 
megpróbáljuk elképzelni, szinte megelevenedik a tö r
ténet, melyet M árk evangéliuma vetít elénk:

Néhány nap múlva ismét elment K apem aum ba, és 
elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan 
gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely: 
ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak  menni 
hozzá egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a soka
ság miatt nem fértek a közelébe, m egbontották annak 
a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresz
tették az ágyat, amelyben a béna feküdt. Jézus pedig 
látta a hitüket... A kkor így szólt a bénához: „Kelj fel, 
fogd az ágyadat, és menj haza!” Az pedig felkelt, 
fogta az ágyát, és azonnal kiment mindenki szeme 
láttára...

FERI B Á C SI JÁTÉK AI

Ki mondja -  kinek?

Ebben a játékban ismert bibüai m ondatokat kell 
megtalálnotok. A kitalálandó m ondatot egy négyzet
hálóba írtam be úgy, hogy minden betű, írásjel és 
szóköz egy-egy külön négyzetben foglal helyet. A szó
közöket fekete négyzetek jelölik. Az így kapott négy
zethálót feldaraboltam négy részre. Hetente megis
merhettek egy-egy újabb darabot. A ti feladatotok: 
rájönni, hogy melyik ismert bibliai m ondatról van 
szó. Beküldendő a teljes m ondat, és az, hogy ki m ond
ja  és kinek. H a egy újabb rész megismerésekor rájössz, 
hogy a már beküldött megoldásod nem jó, nyugodtan 
küldhetsz újabb megfejtést, de a hibás tippekért pont
levonás jár. Egy m ondat megfejtéséért a maximális 
elérhető pontszám 8 pont.

M ost az első m ondat második darabját közlöm. 
Segítségként elárulom, hogy a négyzetháló 3 x 1 2  
négyzetből áll. A megfejtést a lap megjelenése utáni 
keddig adjátok postára!

A gyerekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Az élő Rimay (2)
Rimay írói munkásságának legrokonszenvesebb, és 

egyik legértékesebb vonása: nagy mestere emlékének 
és hagyatékának ápolása. Röviddel Balassi halála után 
eleget tett utolsó kérésének, és versciklusban emléke
zett meg hősi haláláról. Rimaynak ez a halotti emlék
verse, 1595 körül, nyomtatásban is megjelent („Az 
gyarmati Balassa Bálintnak Esztergom alá való készü
leti ..."  címmel).

Ebbe a ciklusba elhelyezte Balassi 50. zsoltárát, 
amelyet halálos ágyán írt, és Balassi Ferencnek, a költő 
öccsének hősi haláláról is megemlékezett, amely né
hány héttel Balassi halála után következett be.

Az emlékciklus mellett Rimaynak több, latin és ma
gyar nyelvű töredéke maradt fenn, amelyben a rágal
mazóktól védi meg mesterét, és igyekszik értékelni 
emberi és költői nagyságát.

Rimay János Balassi-értékelésének két lényeges 
pontja van:

a) beállítja őt a reneszánsz és a reformáció, tehát az 
európai kultúra nagy, 15-16. századi megújhodásának 
vonulatába;

b) mint a magyar nyelv nagy fejlesztőjét, ékességé
nek legméltóbb bizonyítékát, értékeli.

Rimay védte meg először, elvi és történeti érveléssel, 
a szerelmes vers jogosultságát, éppen Balassi költésze
tével kapcsolatban: világirodalmi példákra hivatkozott 
-  ezek nyomán szabad volt Balassinak is szerelmes 
versekkel gazdagítania a magyar költészetet.

Az első. költői próbálkozásait Balassi környezetében 
megtevő Rimay is valószínűleg szerelmes versekkel 
kezdte költői pályáját. Lehet, hogy ő is az egyike volt 
azoknak az „ifjú legényeknek”, akik Balassival költői 
vetélkedést fo ly ta ttak  szerelmi versekkel, Balassi buj- 
dosása idején (p l.: „Nyolc ifjú legény... kezdetű Balas
si-vers). Rimay ilyen jellegű versei azonban távolról 
sem érik el mestere verseinek szintjét: erősen érződik

rajtuk Balassi hatása, és hiányzik náluk a szerelmes 
versek „vitézi háttere" is.

Költészete akkor fejlődött ugrásszerűen, amikor a 
századvégi romlás, hanyatlás jelenségeinek folytán  
azokról a tényekről versel, amelyek szemléletét átala
kították: a századforduló táján kiélesedö ellentétekről, 
politikai feszültségekről, az élet szinte minden területén 
bekövetkezett romlás tényeiről.

Nagy valószínűséggel a század első éveire rögzíthet
jü k  vallásos verseinek egy részét. Ezekben a hitében 
sértett és abban veszélyeztetett protestáns ember tilta
kozó hangja szólal meg. Hittestvéreit a felismert hit
igazságokban való állhatatos megmaradásra bátorítja, 
kitartásra a „kicsiny, rongyos sereg” mellett. Ezekben 
a versekben -  vallásos fordulatokba rejtetten -  egyúttal 
a nemzeti tiltakozás is jelentkezik. Azonban olyan val
lásos verse is van, amely egészen nyíltan kifejezi a 
kérdés politikai hátterét. Ez a verse a 16. zsoltár átdol
gozása („Tarts meg Uram, engem ..."  kezdettel).

Ezekkel a versekkel a reformáció költészetét és Ba
lassi vallásos líráját továbbfejlesztette. Ő teremtette 
meg irodalmunkban a nemzeti nyomor ábrázolását, 
amely majd a kuruc versekben, és később is, irodal
munkban annyiszor helyt kapott; szinte új költői stílust 
teremtett.

Költészetében a Bocskai előtti évek jelentik a csúcs
pontot; később a szemlélődés, a szomorúság jellemzi 
verseit. Életének utolsó, hanyatló szakaszában a fo r 
malista, élettől elszakadó, barokkos költészet alapjait 
vetette meg. Kétségtelen hibái mellett sok értéket is 
tartalmaz költészete. A részletes elemzés és értékelés 
tiejn e rövid megemlékezés feladata.

Átdolgozva két énekét énekeljük gyülkezeteinkben. 
A „Mi Urunk, édes Atyánk ..."  (Kér. Ékv. 233.) kez
detű éneke cseh eredetű. Prágában jelent meg először, 
szerzője Boszák Kelemen königgrötzi cseh lelkész. Ri-

MISERICORDIAS DOMINI Sírkőre
Letekint a mennyből 

az Úr, és lát minden em
bert.
Lát -  és szeret. Minden
kit egyformán.
A gyerekeket és a felnőt
teket,
a kicsiket, fiatalokat és 
időseket,
fehéreket és feketéket, 
az elfoglaltakat és rá- 
érőket,
a rohanókat és a pihenő
ket,
az éheseket és a jóllakot
takat,
a tékozlókat és nélkülö
zőket,
a betegeket, és azokat, akik 
majd kicsattannak az egészségtől, 
a békében élőket, és a háborútól szenvedőket.

Lakóhelyéről rátekint a föld minden lakójára -  
az Övéire, a gyermekeire, 
hiszen ő  formálta mindnyájuk szívét, 
ismeri minden tettüket.
Az Úr tudja: szükségünk van rá -  neked és nekem is. 
Mindenkinek.
Kezéből vesszük életünket,
minden új napot, minden új lehetőséget.
Kezeink telve vannak ajándékaival, 
a világ, amelyben élünk, csodáiról beszél.

Az Úr szeretetével tele van a föld.
Még akkor is, ha nem vesszük észre.
Elhomályosítja előttünk a világ, 
a sok sebből vérző élet, a szenvedés, bűn, halál.
Az Úr szeretetével mégis tele van a föld!
Hiszen szeretete szegezte Öt a keresztre.
Fel, magasra, a világ fölé, az idő fölé...
De feltámadt és él -  és nem tudják eltemetni!
Nem tudják szeretetét kiirtani ebből a világból.
Itt van, közöttünk van — bennünk él.

Az Úr szeretetével tele van a föld.
Elér mindenkit, betölt mindenkit, 
aki nyitott szívvel áll előtte.
Ugye, Te is ismered szeretetét?
Valaki egyszer odalépett melléd. Valaki egyszer megszólított. 
Azt akarta, hogy Vele, Benne élj.

Valaki egyszer odalépett hozzád, és azt mondta: szeretlek. 
Valaki egyszer meghalt a Golgotán ezért a nagy szeretetéért. 
Hogy élet támadjon a sír mélyéből.
S hogy Te is élhess. Boldogan. Szabadon.
Megszólított, hogy az Élet hírnöke légy.
Mert a sir üres. Aki meghalt, él -  feltámadt!
És megígérte: veled marad minden napon a világ végezetéig. 
Megígérte, hogy nem hagy el.
És Ö hűséges az ígéreteihez.

Ezért énekelhetjük, kiálthatjuk bele a világba:
Az Úr szeretetével tele van a föld!
Lelkünk az Urat várja, Ö a mi segítségünk és pajzsunk.
Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. 
Maradjon velünk, Uram, szereteted, 
mert mi is Benned reménykedünk!
Egyedül Benned, akinek szeretetével tele van a föld, 
tele van ez a világ, és tele az életünk is.

-  In tés az  élőkhöz -

Megszületünk. Istentől jövünk. Minden csecsemő 
hasonló. Csak a szülők látják másnak őket. Mert az 
ő gyerekük. Pedig mindannyian az ő gyermekei va
gyunk. És ő mindig lát minket. Olyanoknak, amilye
nek vagyunk.

Minden csecsemő hasonló. Ráncos bőrrel, véresen, 
levegő után kapkodva megérkezik. Egy helyről érke
zünk mind. Istentől. A teremtés nem csak az anya
méhben játszódik le.

Megérkezünk egyformán. Aztán ahogy növek
szünk, mindenki sajátos jellemvonásokat vesz fel. 
Megváltozik az arca. Megváltozik a lelke.

M indenki cipel valam it: ármányságot, ördögi hitet, 
lustaságot, állati félelmet, ál-boldogság-, és valóság
perceket. Mindez kiül az arcra.

Ahogy közeledünk földi pályafutásunk végéhez, 
úgy válunk megint hasonlóvá. Hisz az idős emberek 
is egyformák. Ráncosodnak, amit nem rejtenek el 
kozmetikai bravúrok. Lassul mozgásuk, az élet gyor
sul körülöttük. És ők lem aradnak...

Ahogy Istenhez haladunk, hasonlóak leszünk. Úgy 
is érkezünk meg. A csecsemők, kisgyermekek hason
lóak. Arcuk m ár hordozza jövendő vonásaik képét, és 
mi nem látjuk még benne a jövőt. Valaki m ár tud ja ... 
Az öregek is hasonlóak. Mégsem található meg ben
nük az a tisztaság, amely egy palántában. A vénülő 
ember arcán megjelenik az egész élete, és így m ár nem 
lehet tiszta. Egyvalaki tiszta arccal tudott meghalni. 
Pedig élt harm adszázadot.

A két szélsőség m agába foglalja életünket. Mi ala
kítunk. Sok minden ránk van bízva. Mi döntjük el, 
hogy milyen arccal közeledünk Istenhez. A lélek arcá
ra  is gondoljunk! M iért fáradunk bele? M iért nem 
szánunk időt az alakítására?! Ez lenne a legfonto
sabb. Igenis fontosak a nagy eszmék, az úgynevezett 
népboldogító gondolatok. Nem fogunk beleőrülni, ha 
egész életünkben nyitottak vagyunk egymásra. Azt a 
véleményt, hogy nem szabad, és nem is lehet mindig 
m ásokkal foglalkozni, el kell vetni. H a nem is lehetsé
ges, állandóan kell próbálkoznunk!!! És a mások 
iránti figyelmünk, m osolyunk, kedvességünk, szerete
tünk alakítja a lelkünk arcképét. E ttől fog változni a 
külső m ázunk is. Siessünk, nehogy keserű, belefáj
dult, önsajnálatunkban megfeszített arccal következ
zen el az a nap. A m ikor megérkezünk.

„Istentől jössz, Istenhez mégy,
sehol sem vagy otthon, csakis Istennél!”

Sz. E.

Ifjúságunk szolgálata  N ógrádon és Felsőpetényben
A karácsonyi ünnepek u tán  

gyakran hallottam  gyermekeim
től: „K ár, hogy vége m ár az ünne
peknek, olyan m egható volt!”

Ezt az ünnepi hangulatot vitték 
a szügyi evangélikus fiatalok január 
30-án a nógrádi és felsőpetényi gyü
lekezetekbe. A hittantanulók és a 
nagyobb ifjúság örömmel indult el 
egy autóbusszal bizonyságot tenni 
Jézus születéséről és Isten szereteté- 
ről. A  versek, jelenetek, énekek és 
Záborszky Csaba lelkészünk igehir
detése mind-mind Isten végtelen jó 
ságáról és kegyelméről szóltak. To
vábbá arról a nagy örömről, amit

mindnyájunknak — keresztyének
nek a karácsony ünnepe jelent.

Gyermekeinknek könnyű volt a 
szeretetről beszélni olyan testvérek 
között, akiktől azonnal sokszoro
san visszakaptuk a szeretetet. T ük
röződött ez a testvéri fogadtatás
ban, m osolyukban és vendégszere
tetükben.

Szám om ra a legmeghatóbb az 
volt, hogy az egyes m űsorszám ok 
u tán  -  ha az csak pár soros vers volt 
is -  mindig elhangzott a testvérszí
vek soraiból a „köszönjük” szó.

A nógrádi gyülekezetben a fel
ügyelő meleg szavakkal köszönte

meg szolgálatunkat, Felsőpetény
ben pedig Zólyomi M átyás lelkész 
ado tt hálát Istennek a testvéri ta 
lálkozóért Benyusovics Ervin fel
ügyelővel együtt.

Azzal a hittel indultunk haza, 
hogy Isten áldása volt ezen a talál
kozón és a három  gyülekezet testvé
ri kapcsolata még szorosabbá vált.

Gyülekezetünk lelkésze köszön
tésében megemlékezett arról a 18 
esztendőről, melyet öröm ben és 
bánatban  együtt tö ltö tt a felsőpe
tényi testvérekkel.

Kovács Józsefné 
(egy édesanya)

may fordította  magyarra. A z ének hátterében a pozso
nyi evangélikus templomok ügyében fo ly ta to tt küzde
lem húzódik meg, így „szolidaritás-jellege" is van. 
A „Reménységem te légy nekem . . .” (Kér. Ékv. 409.) 
kezdetű énekét Kovács Sándor átírásában tartalmazza 
énekeskönyvünk. A  szöveg 4. és 5. versszaka Kovács
nak szinte önálló hozzáköltése. Személyes könyörgése, 
íme, évszázadokat átívelve, serkenti a jelen nemzedéket 
is a Forráshoz, ahol örök értékkel gazdagodhatunk.

Rimayval, mint prózaíróval, irodalomtörténet- 
írásunk nem foglalkozott, pedig szerepe van a magyar 
próza fejlődésében.

Balassi költeményeihez írt előszava feltétlenül iro
dalmi igényű, nagy gonddal megírt próza, a magyar 
irodalmi tudat kialakulásának fon tos dokumentuma. 
Ezenkívül írt naplót, és nem érdektelenek irodalmi 
szempontból sem követi jelentései, a szultán előtt tar
tott beszédei, terjedelmes levelezése. Nyelvünk 17. szá
zadi fejlettségéről tanúskodik, és érdekes színt jelent a 
kor gazdag prózájában. Személyes hangvételű vallásos 
tárgyú prózája is van. A „Nagypéntekbeli meditatio.. 
személyesebb hangvétele m iatt eredetinek tekinthető.

Balassi, Rimay és főúri követőik müvei többnyire 
kéziratban maradtak, és terjedtek. Balassi kéziratai, 
Rimay nyomtatásban is megjelent Balassi-emlékverse, 
valamint Balassi és Rimay istenes énekeinek kiadása 
(„Istenes éneki..."  -  Balassi verseivel kerültek kiadás
ra, először Bártfán, 1632 kör. Szlovákul is szerzett 
énekeket.) eljutottak a Dunántúlra is, ahol a Batthy
ány- és Zrínyi családok őrizték meg a ké t költő  hagya
tékát.

A főúri Balassi Rimay költői iskola részeként kezdte 
meg a 40-es években Zrínyi M iklós is költői munkássá
gát; ő azonban a két költő  pozitív örökségét fejlesztette  
tovább, új irányt szabva a magyar irodalom fejlődésé
nek.

H ittel átszőtt hazafiságra, a nemzet gondjaiban való 
osztozásra, biztos reménységre tanít Rimay János, év
századok múltán is, verseiben, énekeiben, és arra, hogy 
őrizzük, becsüljük a reánk testálódott, drága öröksé
get! B. B.

400 É V E

„Párizs megér egy misét!”
A lutheri reformáció hamarosan tért nyert Franciaor

szágban is, hiszen ehhez ott Vald Péter és a nyomába 
szegődő valdensek egyházújító, hitéletet ébresztő szellemi
sége jó  talajt készített elő. A nemesek mellé csatlakozott 
főnemesség élén ott találjuk Antalt, Bourbon hercegét is, 
de a reformáció népét támogatta a harcedzett Coligny 
tábornok maga. Az üldözések és megpróbáltatások is az 
ellenfeleiktől „hugenották"-nak nevezett protestánsok 
megerősödéséhez és táboruk növekedéséhez vezetett.

1559-ben azonban a lutheri irányzattól egyöntetűen a 
genfi, kálvini reformációhoz kapcsolódtak. A katolikus 
klérus nem egyszer kemény törvényeket harcolt ki ellenük, 
sokakat közülük még halálra is ítélt. Az „enyhébb" idősza
kokban is csupán a városok falain kívül engedélyezték 
számukra a vallásuk gyakorlását. így történt ez a katoli
kusok uralta Párizsban is.

Navarrai Henrik a párizsi vérnász (Bertalan-éjszaka) 
alkalmával a katolikus egyházba való áttéréssel mentette 
meg életét, de később visszatért a hugenottákhoz, s azok 
élére állott. Nem sokáig, mert amikor a királyt orvul 
megölték, hogy beülhessen a királyi székbe, újra katolizált. 
Fontosabbnak tartotta a maga egyéni érdekeit, és opportu
nista megalkuvásból megtagadta a hugenottákkal való 
kapcsolatát. Ez a hitehagyás nyitotta meg számára Párizs 
kapuját és az utat a trónhoz. Kész volt vállalni a katolikus 
szertartású koronázást, hogy 1594. február utolsó napjain 
fejére kerülhessen a királyi korona. Akkor mondotta az 
azóta közismertté vált szólásmondást: „Párizs megér egy 
misét!"

Az áttérés és a mise mégsem biztosította Henriknek 
Párizst, mert néhány év múlva éppen egy fanatikus katoli
kus oltotta k i az életét. Gondoljuk meg, mennyi kísértés éri 
az embert, amikor döntenie, választania kell. Ha nem is 
trón, de egy előnyösnek ígérkező házasság, a családi több
séghez tartozás, az „otthoni béke" megőrzése ma is sokak
kal elmondatja: „Párizs megér egy misét!” -  És elhagyják 
hitüket, lemondanak gyermekeik evangéliumi hitben való 
neveléséről, önös érdekből megtagadják templomukat, val
lásukat, egyházukat. Vajon megéri-e?

Bencze Imre



Az Ür érkezése
Előadás a M agyarországi Történelmi Iskolafenntartó Egyházak ökum enikus Tanácskozásán

Tisztelt Tanácskozás!
Hazánk történelmének legújabb 

korszakában az egyházi iskolák el
ső, országos szavalóversenyét 1993 
m ájusában tarto ttuk  Nyíregyhá
zán, az Evangélikus Gimnázium
ban.

A szavalóverseny az új szellemi
séget kifejező elnevezést k a p ta : Az  
Úr érkezése.

A címválasztásra az Ady-vers el
ső strófája ad m agyarázatot: 
„M ikor elhagytak,
M iko r a lelkem  roskadozva vittem , 
Csendesen és váratlanul átölelt

az Isten ."
Ez volt az Ú r érkezése. Ekkor 

vette újra tenyerébe Isten az 1806- 
ban alapított nyíregyházi evangéli
kus gimnáziumot, mivel -  a 44 évig 
tartó  kényszerszünet után -  az is
kola visszakerült alapítója: a nyír
egyházi evangélikus gyülekezet tu 
lajdonába.

Ez a csendes és váratlan kegye
lem : az újrakezdés lehetősége hálá
val és örömmel tö ltö tt el, s ezt az 
öröm öt másokkal is meg akartuk 
osztani. Ezért hirdettük meg az új 
témájú és új szellemiségű szavaló
versenyt :

„Énekeljetek az Úrnak új éneket, 
mert csodákat tett” mottóval.

Versenykiírásunkban ez olvas
ható : „a szavalóverseny témája ki
fejezetten a m agyar líra vallásos- 
istenes vonulata, vagyis olyan ver
sek, amelyeket a hitért, a kegyele
m ért való könyörgés, a felebará
tért érzett felelősségvállalás, vagyis 
a szeretet, az együttérzés és a re
mény érzése ihletett.”

Ilyen verseket választhattak 
diákjaink A z Úr érkezése című, a 
klasszikus költőink istenes verseit 
tartalm azó kötetből, illetve a legje
lentősebb m agyar vallásos költők, 
többek között: Mécs László, Re- 
ményik Sándor, S ík  Sándor és Túr
mezei Erzsébet versei közül.

A kezdeményezés szükségessé
gét és a jó  szándék megértését bizo
nyítja, hogy a fe lkért egyházi isko
lák: reform átus, katolikus és az 
evangélikus gimnáziumok vala
mennyien elfogadták meghívásun
kat, igy a nyíregyházi diákok és 
tanárok otthonukban lá thatták  
vendégül a versmondó d iákokat és 
tanáraikat. S jóllehet a versenyt -  
anyagi lehetőségeink m iatt -  meg
hívásos alapon rendeztük, mégis 
országosnak tekinthető, hiszen 
Soprontól és Bonyhádtól kezdve 
Budapesten és Debrecenen á t Kis
vár dáig és Sárospatakig neves tör
ténelmi hagyományú egyházi isko
lák képviseltették m agukat.

A rendezvény fölött a kultusz
minisztérium, az Evangélikus Egy
ház és Nyíregyháza város evangéli
kus alpolgármestere -  erkölcsi tá 
m ogatóként vállalt védnökséget.

A helyi történelmi gyülekezetek, 
valam int a megyében m űködő 
Bessenyei Irodalm i Társaság, és a 
rendező iskola diáklapja: a nyír
egyházi Kossuth-diák szerkesztő
sége pedig értékes díjakkal, köny
vekkel segítették a jutalm azást.

M i volt, mi lehetett a célja ennek 
a közös, versm ondásnak, együtt 
örülésnek? A versenykiírásban 
még csak reménykedve fogalmaz

tuk : „Célunk, hogy az erkölcsi és 
esztétikai élmények m elle tt... egy
más megismerését, megértését és 
erősítését is elősegítsük.”

És ismét bebizonyosodott: em
beré a m unka, Istené az áldás. 
A verseny a diákok és a közösség 
körében jó  benyomást tett. A kis- 
várdai Szent László Gimnázium  ih
letett tollú tanára egy cikkben így 
összegezte akkori élményeit:

„Ebben a májusi öröm ű egy- 
m ásra-találásban friss barátságok 
köttettek, több évtizedes szövetsé
gek erősíttettek meg. Verstermő 
tájra és versszerető iskolába érkez
tünk, ahol ünneppé varázsolódott 
ez a két nap.”

A verseny után  hozzánk érkező 
levelek, vélemények megerősítet
ték h itünket: érdemes és szükséges 
dolog, hogy a m ost zsendülő egy
házi iskolák ezen a téren is köze
ledjenek egymáshoz, egyesítsék a 
szépre és jó ra  való igyekezetüket.

Az idén április 23-24-én  rendez
zük meg A z Úr érkezése szavaló
versenyt.

Ennek anyagát m ost az Új 
aranyhárfa c. gyűjteményes kötet, 
a Reform átus Sajtóosztály kiadvá
nya adja. A kötelező versek között 
szerepel többek között: Ady End
re: Köszönöm , köszönöm , köszö
nöm ; Sík Sándor: Te Deum és Re
mény ik Sándor: Kegyelem c. verse 
is.

S a nyíregyházi evangélikus gim
názium diákjai változatlan figyel
mességgel és vendégszeretettel vár
ják  a meghívott katolikus, refor
m átus és evangélikus gimnáziu
m ok diákjait, akik a versmondás 
felemelő és megtisztító örömében 
is bizonyára egyetértenek a költő 
felismerésével: „.. .megértettem én,

S zabadságharcunk  vezéregyénisége 
1802. szep tem ber 19-én szü letett a  
Z em plén megyei M o n o k o n  és T állyán 
az  evangélikus tem plom ban  keresztel
ték  m eg. 92 éves k o ráb an , 1894. m á r
cius 20-án h a lt m eg T u rin b an , a  m ai 
olaszországi T o rin ó b an . H a lá la  100. 
év fo rdu ló ján  az  1994. évet K o ssu th  
E m lékévnek ny ilván ito tták .

N y íregyházán  v á ro su n k  fő teré t, 
egyik fő u tcá já t nevezték el ró la. A  fő 
téren  áll a  fe lú jíto tt szobra . M egyénk és 
v á rosunk  első g im názium át 1921-ben 
nevezték el E vangélikus K ossu th  L ajos 
G im n áziu m n ak . E nnek  az  isko lának  
szem élyes k ap cso la ta  vo lt K ossu th  L a 
jossal. S ajá t kezével íro tt levelét, m in t 
ereklyét ő rzi a  g im názium .

A z 1861-ben lé tesült g im názium ban  
híven á p o lták  a  m árciusi eszm éket. 
Bencs L ászló  városi tan ácsn o k , a  ké
sőbbi p o lgárm ester 1889. m árcius 15- 
én az t jav aso lta , hogy hozzan ak  létre 
egy a lap ítv án y t, am ellyel a  tö rtén e lem 
ben legk iválóbb  növendéket ju ta lm a z 
zák. A zon  n y o m b an  gyűjtést kezdem é
nyezett, és tö b b  m in t 300 k o ro n a  gyűlt 
össze, am elyet 1000 k o ro n á ra  tu d ta k  
m ajd  kiegészíteni. Levelet in téztek  
K ossu th  L ajoshoz T u rin b a , hogy az 
a lap ítv án y t az  ő  nevéről nevezhessék 
el.

K o ssu th  L ajos 1890. szep tem ber 30- 
án  sa já t kezével ír t levelében h ozzájá
ru lt, hogy az  a lap ítv án y t az  ő  nevéről 
nevezzék el. Levelében az első név, 
am it a  m egszó litásban  leírt B EN C S 
L Á SZ L Ó  neve volt.

A z a lap ítv án y i d íja t e lőször 1891- 
ben ad tá k  ki. A későbbiekben  tö rténel-

hogy mégis több az Evangélium, 
m int a leggyönyörűbb költe
mény.”

Befejezésül hadd fogalmazzam 
meg reménységemet, mely szerint 
a jelenlegi parányi kisebbségben lé
vő egyházi iskolának -  m int a bib
liai m ustárm agnak, m int a kovász
nak -  történelmi, erkölcsi küldetése 
v a n : olyan társadalom  alapjait kell 
leraknia, amelyben új viszony ala
kult ki Isten és ember, ember és 
ember között.

H add hihessük -  itt ebben a tö r
ténelmi környezetben -  m int az is
kolafenntartó egyházak tanácsko
zásának felelős résztvevői -  hogy 
ezek a mai versmondó diákok m ár 
olyan tiszta lelkiismeretű felnőt
tekké válhatnak, akikben lesz ké
pesség a lelki békességben, a szere
iéiben élésre.

H add higgyük, hogy iskoláink
ban -  kisdiákjaink köréből -  már 
formálódik az az új nemzedék, 
amelynek tagjai alázattal tudnak 
leborulni Istenük előtt, és jóaka
rattal fognak viseltetni em bertár
saik iránt.

Akikben lesz IG É N Y  a szépség 
befogadására és a tudom ány meg
újítására.

És akik bizton vigyázzák majd a 
szépség tisztaságát és a tudomány 
erkölcsösségét.

Ezért az új szellemiségű ország
építésért érdemes dolgozni, s sze
retném hinni, hogy ennek a nagy 
m unkának egyik parányi építőkoc
kája az Ú r érkezése szavalóver- 
seny.

Tisztelt Tanácskozás!
C E TE R U M  C EN SEO : Az Ú r 

érkezésére nagyon nagy szüksé
günk van.

D r. Bánszki István

mi tá rg y ú  do lg o zato k k al lehete tt p á 
lyázni előre m egh irdete tt kérdésekről. 
A  p á ly am u n k ák a t b írá ló  b izo ttság  ér
tékelte. A  győztes ju ta lm á t, az  50 k o ro 
n á t m indig  m árcius 15-én, ünnepélyes 
keretek  k ö z t ad tá k  át.

50 évvel ezelő tt, 1944; m árcius 15-i 
ünnepélyünket az  E vangélikus Elemi 
Isk o la  d íszterm ében ta r to ttu k  m eg, 
m ert isko lánk  a k k o r h ad ik ó rh áz  volt. 
A z ünnepség szónoka  az  a D r. G acsályi 
S án d o r tö rténelem -francia  szakos ta 
n á ru n k  vo lt, ak i a  franc ia  fo rrad a lo m  
eszm éin nevelkedett, szóban  és írásban  
a  dem okrác ia  e lkötelezett híve volt.

50 évvel ezelő tt, 1944 m árcius 20-án 
vo lt K ossu th  L ajos h a lá lán ak  50. év
fordu ló ja . M i, K ossu th-g im nazisták , 
m in t legilletékesebbek, a  város főterén, 
a  K o ssu th  téren  á lló  szobránál a k a r
tu n k  ny ilvánosan  m egem lékezni h a lá 
lán ak  50. évfordu ló járó l. Egy nap p al 
k o ráb b an  o lyan  éles po litikai fo rd u la t 
következett be h azán k  életében, hogy a 
ny ilvános m egem lékezést nem engedé
lyez ték . A z  ünneplést ezért az  E vangé
likus G edu ly  H enrik  Leánygim názium  
u d v arán  ta r to t tu k  m eg, ah o v á  délu tán  
já r tu n k  isko lába.

K o ssu th  L ajos h a lá lán ak  100. évfor
d u ló ján  az  o rszág  egész népe a  K os- 
su th-em lékhelyeket keresi fel. M i, ny ír
egyháziak , a  K ossu th  G im názium ba 
z a rán d o k o lh a tu n k  el, ah o l sa já t kezé
vel íro tt levelét lá th a tju k . D iák k o ro m 
b an  m ind ig  kegyelettel néztem  meg, 
am ik o r Z so lna i V ilm os igazgatónál já r 
ta m  az  igazgató i iro d áb an , ah o l beke
retezve v o lt lá th a tó .

D r. Reményi M ihály

Kossuth Lajos és a Kossuth Gimnázium

Evangélikus Élet 1994. á p r il is  17.

Gyülekezeti ház épül Szepetneken
Lassan háromnegyed éve már, hogy ezzel a címmel felhívás jelent meg 

az Evangélikus Élet egyik számában. Akkor arról is beszámoltunk, hogy 
az építkezés lebonyolítására a helyi presbitérium kezdeményezésére meg
alakult a „Luther Márton Alapítvány".

M i történt azóta? Erről kérdeztük Horváth Ferenc lelkészt, az Alapít
vány Kuratóriumának elnökét.

-  Sok is, kevés is -  kezdi a lel
kész. -  Kevés, m ert mindössze ott 
tartunk, hogy elkészült a gyüleke
zeti háznak egyfajta építési terve, 
amit jóváhagyásra benyújtottunk 
a helyi Polgármesteri Hivatalhoz, 
de korántsem biztos, hogy ez lesz 
az u tolsó... A szükséges egyházi 
jóváhagyások ugyanis még nincse
nek meg hozzá.

U gyanakkor sok is, mert sok 
minden, harc és küzdelem van a 
hátunk mögött. És ha nem érez
nénk Isten segítő kegyelmének az 
erejét, az Országos egyház vezeté
sének, mindenekelőtt személy sze
rint Harmati Béla püspöknek a jó 
indulatú tám ogatását magunk m ö
gött, talán m ár abbahagytunk vol
na mindent.

Decemberig úgy tűnt, rendben 
megy minden, tavasszal kezdhet
jük  az építkezést. Még tavaly július 
1-jére, a lapban megjelent felhívá
sunkat megelőzően elkészült a 
gyülekezeti ház akkor véglegesnek 
hitt terve, gyülekezetünk egy tagjá
nak, az általunk felkért Dobos Béla 
molnári polgármesternek a terve. 
M ind a tervet, mind az azt megelő
ző tanulmányterveket, a presbité
rium megtekintette és megvalósí
tásra alkalmasnak találta. A tervet 
személyesen vittem fel püspök úr
nak, aki tám ogatásáról biztosított. 
November 10-én tarto tt presbiteri 
ülésünkre Dobos Béla a gyülekezet 
javaslatait figyelembe véve, az idő
közben felmerült észrevételekre re
agálva finom ította a tervet. Ezután 
került sor a helyi polgármesteri hi
vatalba történő benyújtásra, az 
építési engedély kérvényezésére. 
Meg kell még közbevetőleg jegyez
nem, hogy október folyamán 
Pusztaszentlászlón, a templom
szentelési ünnep alkalmából még 
egyszer m egm utattuk püspökünk
nek a m ár finomított változatot.

A november 10-i presbiteri ülést 
követően Dobos Béla személyesen 
vitte be a terveket a szepetneki pol
gármesteri hivatalba és még egy 
tiszteletpéldányt is átnyújtott a 

, polgárm ester .asszonynak,?.
/ - /Egy/hónapigsemmi választ nem 
kaptunk. Egy hónap után, ponto
san december 9-én a polgármester 
asszony összehívta az evangéliku
sokat az építkezéssel kapcsolatos 
megbeszélésre a polgármesteri hi
vatalba. M ajdnem minden presbi
ter kapott meghívót a megbeszélés
re -  én nem! Az indoklás szerint, 
m ert nem vagyok szepetneki polgár 
(Nagykanizsáról kijárva gondo
zom a gyülekezetét) és az építkezés 
a szepetnekiek ügye, nekem ahhoz 
tehát semmi közöm nincs...

A megbeszélésen elhangzott, a 
terv nem elfogadható; s anélkül, 
hogy beiktatták volna, véleménye
zésre elküldték a nagykanizsai 
székhelyű K A N IZ S Á T  É R V  nevű 
cégnek. M int a vitában kiderült, 
nem is annyira a terv, m int a készí
tő  személye nem volt elfogadható.

A benyújtott tervről néhány 
korrigálandó észrevételt tartalm a
zó szakvéleményt január második 
felében kapta kézhez a gyülekezet.

Időközben, látva a gyülekezet és 
az önkormányzat vezetője között 
a terv ügyében kialakult feszült vi
szonyt, Dobos Béla visszavonta a 
tervét és visszalépett a munkákban 
való további részvételtől.

A keletkezett ű rt áthidalandó, 
úgy döntöttem, az új terv készíté
sére meghivásos alapon pályázatot 
írunk ki, és hogy elkerüljük a helyi 
önkormányzat vezetőjével való 
újabb konfrontációt, a pályázaton 
való részvételre felkérjük az ön- 
kormányzatot is. A szóbeli megál
lapodás alapján a gyülekezet két 
tervezőt kért fel, az önkormányzat 
legalább egyet. A terveknek vi
szonylag rövid határidőn belül, a 
február 13-ra kitűzött közgyűlésre 
el kell készülniük. A tervek közül 
a minden szempontból legmegfele
lőbbet a közgyűlés hivatott kivá
lasztani. így esett az egyhangú vá
lasztás az egyik általunk felkért 
tervező, Plander László építész- 
mérnök alkotására, amelyet ki
sebb m ódosításokkal m ost benyúj
to ttunk az Önkormányzati Hiva
talba, várva a kedvező elbírálást.

Ami az építkezés költségeit ille
t i . .. Az első terv, Dobos Béla alko
tása 7-8 millióval számolt, a mos
tani, a kompromisszumok eredmé
nyét is figyelembe vevő terv költ
ségvetése 11,5 miihó forint. A gyü
lekezet Szepetneken 131 tagú, eb
ben mindenki benne van. Ezt az 
összeget a gyülekezet adom ányok
ból biztosítani nem tudja, m ár 
csak azért sem, mert gyülekezeti 
tagjaink jó  része időskorú. A helyi 
önkormányzattól kaptunk 400 000 
F t tám ogatást, többre nemigen 
számíthatunk. Igaz, volt egy elvett 
iskolánk, de azt még az előd, a 
községi tanács 1976-ban m agántu
lajdonba adta, így érte kárpótlást 
a jelen pillanatban nemigen várha
tunk. A megyei közgyűléstől kap
tunk még tavaly 200 000 Ft-ot. 
Mindezek az összegek együttesen 
sem elegendőek, ezért hoztuk létre 
a Luther M árton Alapítványt, 
amelynek F t számlaszáma 493- 
12429 és az M HB nagykanizsai 
fiókja vezeti. Olyan jó  .szándékú 
adományozók segítségére számí
tunk, közületekére, vállalatokéra 
és magánszemélyekére egyaránt, 
akik szívügyüknek érzik az egyház 
helyi szintű konkrét tettekben is 
megnyilvánuló támogatását.

Az országos egyháztól is kap
tunk m ár 300 000 Ft-ot, és remé
nyünk van a németországi testvér
egyházak tám ogatására is. Annál 
is inkább, mert maga a szepetneki 
gyülekezet is németajkú. Igaz, a 
gyülekezet jó  része még a világhá
ború vége felé, a megtorlásoktól 
félve, visszatelepült Németország
ba, de az itt m aradottak szinte a 
faluban egyedüliként még őrzik 
német eredetüket. Ezért is vezettük 
be ádvent első vasárnapjától kez
dődően az igehirdetési alapigék né
met nyelven is történő felolvasá
sát.

— És mi van a volt parókia épüle
tével?

-  Azt még a múlt évben lebon

tottuk. így most a gyülekezetnek 
valóban nincs helye. Abban a re
ményben tettük ezt, hogy az első 
terv alapján, már az idén felépít
hetjük az újat. Az akkori 7-8 mil
liós költségvetés jó  részét letudtuk 
a régi épületből kikerülő bontási 
anyag, az összefogás alapján, tár
sadalmi munkában elvégzett szak
ipari munkák alapján. Akkor még 
nem láttuk előre az időközben fel
merült nehézségeket.

-  Volt-e értelme egy ilyen épít
kezésbe belekezdeni, ha kicsi a gyü
lekezet ?

-  Igen, volt. A szepetneki gyüle
kezet még nem halott gyülekezet. 
Kár volna „leírni” . Emberi segít
séggel, Isten kegyelméből még 
megerősödhet. Evangélikus egyhá
zunkban sok ilyen kis gyülekezet 
van, amelyeket ugyancsak nem 
szabad „leírni”, mert akkor na
gyon megfogyatkozik egyházunk. 
Szepetnek ma nem tud eltartani 
egy főállású kikészt. De egy nyug
díjast igen! És ilyen egyre több lesz 
egyházunkban. Rájuk is gondol
nunk kell. Szepetnek olyan hely, 
amelyik egy ilyen nyugdíjba vo
nult, de még aktív szolgálatra ké
pes lelkésznek otthont nyújtva ki
váló. És egy jó  lelkész alatt meg
erősödhet a gyülekezet! De most 
nagy testvéri segítségre van szüksé
ge. Ezért várjuk mindazok segítő 
adományát, akik tenni tudnak és 
akarnak azért, hogy ennek a ma 
még kicsiny gyülekezetnek miha
m arabb otthona legyen, ahol tisz
tán és igazán hangzik körében Is
ten igéje.

Levél külföldi 
magyaroktól

A nyugat-európai szórvány m agyar 
evangélikus-reform átus gyülekezetei
nek egyike vagyunk. Két_ tartom ányi 
egyházkerület területén, Eszak-R ajna 
és V esztfália állam okban  él gyülekeze
tü n k  im m áron  37 éve. N yolc városban 
ta r tu n k  istentiszteletet, a  legészakibb és 
legdélibb állom áshelyeink csaknem  400 
km  távo lságra vannak  egym ástól. 
A lelkészi szolgálat a  sú lyponto t képe
ző lelkigondozói tevékenységgel bizony 
lelkészünktől nagy erőfeszítést követel.

A z elm últ években nehézségeink vol
tak . Egyrészt a  gyülekezetünkön belüli 
p roblém ák, m ásrészt az  ism ert politi
kai változások következtében tö rténő  
leépítése az úgynevezett exil-lelkészi ál
lásoknak, kom oly feladat elé á llíto tta  a 
Presbitérium ot. H ála  a  bennünket tá 
m ogató  két ta rtom ány i egyháznak, 
gyülekezetünk elláto ttsága, és 1994. ja 
n u ár 1-jétől a  lelkészi állás biztosítva 
van. N em  győzzük eléggé értékelni azt 
a  tényt, hogy az  ország keleti részének 
problém áival terhelt ném et egyházak 
bennünket to v áb b ra  is egyházi szerve
zetükben m eg tartanak  és tám ogatnak .

A lelkészi állásra Gábry Sándor erdé
lyi lelkészt h ív tuk  meg, aki lelkészi 
szolgálatával másfél éve m indannyiunk 
megelégedésére kisegített. A z Evangéli
kus és R efo rm átus A nyaegyházainkkal 
a  jövőben  jo b b an  kívánjuk ápolni k ap 
cso latainkat.

Istentiszteleteinkre szeretettel foga
d u n k  m inden honfitárs h ittestvérünket 
a  világ m inden tá járó l, ak ik  a  v idékün
k ö n  m egfordulnak és egy m agyar 
im ádságra hozzánk  betérnek.

A  lelkészi iroda  c ím e: G ábry  Sándor 
lelkész, V on S and t P latz 1

Telefon: 221/817410.
Benedek Gábor 

gondnok

K oszorúztunk a Kerepesi Sírkertben Egy „hídépítő” halálára -  D. Dr. Glen G. Williams 1923-1994
„Ó ne sirasd m eg annak végzetét,
K i a hazáért adta  é le té t!
Édesen a lszik  anyja kebelén,
S  áldások őrzik  csendes nyughelyén.

M ely  a hazáért élt, a  hű kebel. 
Földjét term ékenyítve ham vad el;
É s szellem e a  sír kö rü l marad, 
Tettekre  intvén az u tódoka t."

E ö tvös József

Egy temetőben van a három  kimagasló egyéniségű 
„hős” halotti emlékműve, Kossuth Lajosé, Görgey 
A rtúré és a nagy költő, Petőfi családjáé, tán  így egy
máshoz közel.

Ebben az évben emlékeztünk meg Kossuth Lajos 
halálának századik évfordulójáról. Azt akarta, vesszen 
az önkényuralom ! Független, alkotmányos kormánya 
legyen Magyarországnak, de az „örökös tartom á
nyok” népeinek is. Annyit tett, küzdött, harcolt másfél

év alatt a m agyar nép szabadságáért, amennyi küzdés 
nem ju t osztályrészül más embernek egy egész élet alatt 
sem. Kiváló hazafi, szónok, politikus, européer volt.

Petőfi Sándor, a költő, egy éjszaka dolgozta ki a 
pesti forradalom  tervét, s tudta, hogy a forradalom : 
roham  a hatalom  ellen, s megnyerni nehéz, de elvesz
teni szörnyű csapás. M ikor úgy dön tö tt: „H olnap ki 
kell vívnunk a sajtószabadságot!” , akkor azt meg is 
tették.

Görgey Artúr, a m agyar hadak fővezére, m int nagy 
tehetségű tudós, egyetemi katedra várom ányosa, 
ugyanúgy üstökösként lobbant fel az égre, m int az 
előbbiek te tték ... Élete és működése a történészeket 
ma is vitára készteti.

A Budapesti Evangélikus G im názium ot képviselve 
koszorút helyeztünk el, K oren Pálné osztályfőnök 
vezetésével, a M árciusi Ü nnep alkalm ából az emlék
műveknél. Az osztály elénekelte a Himnusz, s az Erős 
vár a mi Istenünk -  ilyen alkalom kor különösen -  
lélekbe m arkoló sorait. M áskor oly zsivajgó osztá
lyunk egyre csendesebben, egyre megilletődöttebben 
vonult egyik sírtól a másikhoz. M indannyian m a
gunkba mélyedve hallgattuk Fabiny T ibor egyháztör- 
ténész-professzor rövidedé szám unkra annál emléke
zetesebb gondolatait. Úgy érzem, ez a koszorúzás 
m indannyiunk lelkében mély nyom ot hagyott, hiszen 
olyan emberek sírjánál róhattuk  le tiszteletünket, akik 
döntő szerepet játszottak  hazánk, egyházunk életé
ben, példát m utatva tetteikkel az utókornak.

Az 1848-49-es forradalom  és szabadságharc hősei, 
a vezérek a névtelenekkel együtt örökséget hagytak 
ránk, amelyet m inden nemzedéknek, így nekünk is 
oltalmazni és ápolni becsületbéli kötelességünk.

Gaál Orsolya
a  F aso ri G im názium  IV. b. 

osztályos tan u ló ja

V annak kivéte
lesen em berek, 
akiknek az élete 
nem  egy népé 
vagy egyházé. 
Szolgálatuk á t
nyúlik országok, 
népek, egyházak 
határain . Ilyen 
igazi „hídépítő” , 
pontifex, té rt haza 
U rához, genfi o tt
honában , a  N agy
hét első óráiban.

Glen Garfield 
Williams, az egy
házak  európai 
ökum enikus szer
vezőiének alapító  
fő titkára, a  he- 

gyes-völgyes 
W ales szülöttje 
volt. A  II. világ
háb o rú t fiatal 

tisztként egy brit tankezredben harco lta  végig a  Szaharában 
és Itália  véres csataterein. A h áború  borzalm ai ind íto tták  arra , 
hogy a  lelkészi pályát válassza élethivatásául. Teológiai éveit 
N agy-B ritanniában és a  híres Tübingen egyetemén végezte. 
A fiatal teológiai d o k to rt, ak i walesi anyanyelvén kívül tökéle
tesen beszélt angolul, ném etül, franciául és olaszul, az  ötvenes 
évek közepén az  E gyházak Világtanácsa hívta meg G enfbe 
európai titkárának .

A „hidegháború" legsötétebb időszakában azt a súlyos fö l 
adatot választotta ezzel élethivatásául, hogy a szétszakíto tt 
Európában ökum enikus kapcsolatokat építsen k i  a  nyugati és 
a „vasfüggöny" mögé zárt egyházak közö tt. És a  fiatal bap tista  
lelkésznek oroszlánrésze volt abban , hogy 35 évvel ezelőtt 
(1959) a  dániai N yborgban  létrejöhetett 40 nyugati és kelet
európai egyház részvételével -  reform ációi (evangélikus és 
reform átus), anglikán és szabadegyházak összefogásával -  az 
Európai E gyházak Konferenciája, amelyhez később a  keleti

ortodox  egyházak nagyrésze is csatlakozott. Tíz évvel később 
m egalakult élén G . G . W illiams fő titkárral az egyházszervezet 
genfi központja. Teológiai konferenciáit, segélyakcióit, sokol
dalú  gyakorlati és jó  kapcsolatok épültek a  V atikánnal és 
E urópa róm ai katolikus püspöki konferenciáival is. Igaz, volt 
olyan európai egyházi naggyűlés is, amelyet vízum-akadályok 
m iatt a  dán  „B om holm ” hajón, nemzetközi vizeken kellett 
m egtartani (1964). D e ez a legnagyobb regionális-ökumenikus 
szervezet -  m a 123 tagegyházzal és 250 millió hívővel -  mérhe
tetlenül sokat te tt E urópa új, ökum enikus légkörének kialaku
lásáért, a  népeket elválasztó ideológiai és politikai ellentétek 
legyőzéséért.

H azánkhoz és hazai egyházainkhoz különösen meleg baráti 
szálak kö tö tték  a  „hídépítő” főtitkárt. Sokat m ondott el sze
mélyes beszélgetéseinkben szolgálata súlyos akadályairól, 
m ind a  kelet-európai, m ind a  nyugati egyházakban. „De -  
vallotta meg -  a  saját hazám ban és egyházam ban sem kaptam  
annyi szeretetet és bizalmat, mit éppen a  ti nehéz körülmények 
között élő közép- és kelet-európai egyházaitokban”. Egyhá
zunk a  hetvenes években tiszteletbeli teológiai doktorává fo
gad ta  az egyházak egységéért és Európa békéjéért fáradhata- 
lanul m unkálkodó főtitkárt.

Nyugalma éveiben is kevés nyugalom ju to tt osztályrészéül. 
T ovább já r ta  Európa egyházait: hirdette Isten igéjét protestáns, 
katolikus és ortodox tem plom okban, egyházi tanácskozáso
kon. Előadásokat ta rto tt gyülekezetekben, egyetemeken a  ke
resztyén egység ügyéről. D e különösen is a  szívén viselte a  
szegény, kisebbségi egyházak sorsát, és a  legutóbbi három  év
ben elsősorban E urópa legszegényebb, legelhagyottabb egyhá
zainak szenvedéseit A lbániában, az egykori „ateista állam ban” .

Nagyhét első reggelén, rövid szenvedés u tán , alázatos, hívő 
szíve végleg m egfáradt és megszűnt dobogni. Á „nagy h ídépí
tő ” hazatért m ennyei U rához, akinek mélységes hittel szolgált 
földi élete utolsó percéig. M árcius 30-án, a  genfi központi 
tem etőben, kísértük utolsó útjára. A genfi egyházi világszerve
zetek fő titkárai, a  V atikán küldöttje, szám os külföldi egyház 
képviselői, volt m unkatársai búcsúztak tőle. A kik ism erték ő t 
közelebbről, nem  fogják elfelejteni szálfaegyenes, a lak já t, sze
líd tekintetét és halálig hűséges szogálatát E urópa , a  K elet és 
a  N yugat, egyházaiért. Szolgálata, emlékezete legyen á ld o tt 
közö ttünk! Dr. Nagy Gyula
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NAPRÓL NAP RA
Az Úr szeretetével tele van a föld (Zsolt. 33,5)
Krisztus mondja: Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim 

; hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követ- 
| nek engem, én örök életet adok nekik. Jn 10, 11. 27-28

VASÁRNAP Fogta az Úristen az embert, elhelyezte az 
Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. 1 Móz 2,15 (1 Pt 
4,10; Jn 10, 11-16; lPt 2,21-25; Zsolt 87)
„Ha megszólitlak, Uram, tudom, első kérdésed hozzám: 
„Szükséged van rám?” S a te válaszod: „Itt vagyok! Nem 

| láthatsz meg, de én vagyok a fény, amelyben mindent látsz. 
Nem hallasz, s mégis kezed ereje vagyok, cselekszem akkor 
is, ha nem ismered útjaimat. S alkotok akkor is, ha műve
met nem ismered.” Istenem add, hogy megismeijem, és 
szeressem művedet!”

HÉTFŐ Mikor pedig Jézus már közeledett az Olajfák 
hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örven
dezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a 
csodákért, amelyeket láttak. Lk 19,37 (Ézs 66,10; 4Móz 
17,16-26; Ef 3,4-21.)

„Jer dicsérjük Istent szívvel, szájjal, lélekkel. Ki nagy 
dicső dolgot cselekszik mindenekkel. Ki bölcsőnktől fogva 
mindeddig eltartott és számtalan jókkal minket elárasztott. 
Atyának, Fiúnak, és Szentlélek Istennek, a Szenthárom
ságnak, hűséges éltetőnknek. Dicséret, dicsőség, legyen 
magasztalás, most és mindenkoron örök hálaadás.”

KEDD Hasonlóképpen vette a poharat is az Úr Jézus 
miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E pohár amaz újszö
vetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer 
isszátok az én emlékezetemre.” 1 Kor 11,25 (lM óz 9,13; 
Mt 26,31-35; Ef 4,1-6).

Jézus eltörölt minden áldozatot. S kereszthalálával új 
szövetséget kötött az egész emberiséggel. Amikor az Úr 
oltárához térdelünk, érezzük ennek a szövetségnek az áldá
sait? Le tudjuk tenni oda súlyos terheinket, hogy újat 
kezdve induljunk tovább? A bűnbocsánat és a kegyelem 
az, ami ezt lehetővé teszi számunkra.

SZERDA A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, 
hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisz
tus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsé-

Rómtek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját.
15,5-6 (Zsolt 147,1; Mt 18,10-14; Ef 7-16).

„Mennyire vágyunk ma különösképpen egy olyan kö
zösségbe, ahol a kölcsönös megértés uralkodik. így élnek 
gyülekezeteink? Isten adja meg nekünk, hogy így megvál
tozva, rá figyelve, benne bízva egy szívvel és egy szájjal 
tudjuk dicsőíteni a mi mennyei Atyánkat. Legyen kölcsö
nös megértés a mozgatója életünknek, cselekedeteinknek, 
gondolatainknak a gyülekezeten belül és kívül egyaránt.”

CSÜTÖRTÖK Jézus mondja: Én nem magamtól szóltam, 
hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg 
nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Jn 12, 49 
(2Móz 33-11; IPt 5,14; Ef 4,17-24).

„Mire küldött az Isten? Arra, hogy gyűlöld azt, aki 
éppúgy mint te mása, s pusztán azért, mert károdat kíván
ja? Mire küldött? Azért, hogy marakodj, s visszaharapd a 
beléd harapöt, vagy hogy utána menj, és hogyha fájna 
szegénynek a rajtad ejtett marása, te adj sebére egy kis 
balzsamot? Nyilván nem azért küldött, hogy ítélkezz, hisz 
magadat ítélned épp elég lesz, és irgalmat ha rád kerül a 
sor, hol lelsz, ha magad sem irgalmazol? Gyűlöl? Szeresd, 
s tán megválthatod akkor magadat is, őt is a kárhozattól.”

PÉNTEK Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fo
gadta el őt. 1Móz15, 6 (Gál 3-9; Zsid 13-12,16; Ef 
4,25-32).

„A jövő a hívőké, nem a hitetleneké és kétkedőké! A jö 
vő a bátraké, akik mernek remélni és cselekedni, nem a 
kishitűeké és határozatlanoké! A jövő azoké, akik szeret
nek és nem a gyűlölködőké.”

SZOMBAT Hálát adunk Neked, hogy meghallgattál, és 
megszabadítottál. Zsolt 118, 21 (Jn 16,24; ApCsel 
20,17-38; Ef 1,5-14).

„Úristen, mennyei Atyánk! Tőled kapunk szüntelenül 
mindenféle jó t bőséggel, és Te őrizel meg minket kegyelme
sen naponként minden gonosztól. Kérünk Téged, add ne
künk Szentlelkedet, hogy mindezt teljes szivünkkel, igaz 
hitben felismeijük, és kegyes jóságodért s irgalmadért hálát 
adjunk most és örökké. Jézus Krisztus, a Te Fiadért, a mi 
Urunkért.” • Nagy Edina

Az Ő sebei
János 20,24-29

Ugye, emlékszel? mikor gyer
mekkorodban elestél, térdedet fel
sebezted. Hányszor futottál édes
anyádhoz és mutattad a fájó, vérző 
sebet. Igen. A felnőtt ember se 
más. Bennünk van: ha sebet ka
pok, mindjárt mutatni akarom és 
elpanaszolni másoknak. Ha meg
bántanak, hatíiar kijön belőlem a 
keserű mondat: -  Ezt tette velem. 
Ezt mondta rólam ...

Bizony tele vagyunk sebekkel. 
Sebekkel, amelyeket az „élet” ad: 
csalódás, baj, betegség. Úgy gon
dolom, ezekkel túl sokat is foglal
kozunk. Ahogy reggel kinyitod a 
szemedet, mindjárt ezek jutnak 
eszedbe, a sebek. Az én sebeim. 
Sebek, amelyeket, úgy vélem, nem 
érdemeltem meg. Mások egészsé
gesek... Jó gyermekeik vannak... 
De én, de nekem... Isten elhagyott, 
nem törődik velem.

Kétségtelen, hogy Jézus ettől is 
meg akar szabadítani. Még arra is

megtaníthat, hogy feledd el, ha se
bet kaptál. Igen. A tüske ott van a 
szívedben, de ne foglalkozz vele, 
ne mutogasd.

Tamást nem a saját sebei foglal
koztatták. Ő Jézus sebeit látta 
meg. Érdekes: nem arcát, hangját, 
szemét kezét... pedig ezek is sokat 
mondhattak volna. Hiszen az ar
cáról sugárzott'a szeretet, hangjá
ból a szelídség. Szemében ott volt 
a szánalom, vagy kezében a gyó
gyító erő. De mindez Tamásnak 
nem volt elég. 0  Jézus sebeit akar
ta látni. Ez volt számára a csodála
tos. Csak ezekről ismerte meg iga
zán Jézust. Jézus sebei hirdették 
számára a kettős realitást, hogy 
ezek a sebek az én bűnöm miatt 
vannak, és hogy ezek a sebek a 
nekem is szóló bűnbocsánat biztos 
jelei. Tamás számára ezek a sebek 
olyanok voltak, mint a Bárány vé
re az ajtófélfán az Egyiptomban 
sanyargatott zsidók számára - ,

akiknek ez a vér biztos záloga volt 
annak, hogy oda az öldöklő an
gyal nem megy be.

Lám ezért ismerte fel Tam ás Jé
zust a sebeiről. Nem tanításáról, 
nem beszédjéről, nem csodatettei
ről, hanem sebeiről.

Azzal kezdtük, hogy saját se
beink foglalkoztatnak. De ha vala
ki Jézus sebeire tekint, kettős gyó
gyulásban van része. Egyrészt 
megszűnik a bűn vádolása, rende
ződik a bűn ■ kérdésér G  m iattam  
szenvedett'.' Néús' feffént többé ‘bű
nös adósságom terhe, hiszen 0  
magára vette azt.

Es gyógyít az önsajnálatból is. 
Jézus sebeit látva, eltörpül az én 
szenvedésem. O ártatlanul szenve
dett -  míg én, méltán. És ha 0  
elhordozta a legnagyobb fájdal
mat, emellett kicsivé lesz a mi szen
vedésünk. Saját sebeink háttérbe 
szorulnak.

Gyógyít úgy, hogy az Ő sebeit 
látom, és úgy is, hogy megtanít 
meglátni mások sebeit, mások ter
hét. ..

Gáncs Aladár

A VASÁRNAP IGÉJE
„SZERETSZ-E ENGEM?”
Jn 21,15-19

„Szeretsz-e engem?" Ezt kérdez
te Jézus feltámadása után tanítvá
nyától, Pétertől. Nem egyszer kér
dezte, hanem egymás után három 
szor.

M ást is kérdezhetett volna tőle. 
Például ezt: M it tettél Péter azon 
az éjszakán, am ikor a főpap udva
rába hurcoltak, s ott kihallgattak 
engem? Hol voltál, am ikor a ke
resztfán függtem, s keservesen 
gyötrődtem? Hová lett a bátorsá
god? Mivé lett a fogadkozásod? 
Miért tagadtad, hogy közöd volt 
hozzám?

Nem, Jézus nem tett fel ilyen 
nehéz kérdéseket tanítványának. 
Nem emlékeztette őt ennyire nyíl
tan a tagadására, elbukására. Csak 
azt kérdezte csendben: Szeretsz-e 
engem?

Feltám adott Urunk, az élő Jé
zus Krisztus most személy szerint 

. tőlünk kérdezi: Szeretsz-e engem? 
Nem azt kérdezi: M it tudsz ró 

lam? M it hiszel felőlem? M it tettél 
és mit teszel értem? Azt kérdezi: 
Szeretsz-e engem?

M iért kérdezi? -  Talán nem tud
ja, hogy mi van a szívünkben? O 
ne tudná, aki mindenkinél jobban 
ismeri szívünk titkait?

M iért kérdi? M iért?
Azért, mert az a  legfontosabb, 

legdöntőbb, életünket, örök sor
sunkat meghatározó, hogy szeret
jük-e őt. Szeretjük-e ő t azzal a sze
retettel, amellyel ő szeretett és sze
ret most is m inket Ragaszko- 
dunk-e hozzá azzal a ragaszkodás
sal, amellyel ő ragaszkodik hoz
zánk? Szolgálunk-e neki azzal a 
hűséggel, amellyel ő szolgál ne
künk?

A Krisztus követése o tt kezdő
dik, hogy szeretjük őt. Ragaszko
dunk hozzá életre-halálra. Hogy 
vállaljuk az ő útját, a  szolgáló, ál
dozatos szeretet útját.

H a nem mérlegeljük, érdemes-e 
követni őt, hanem boldogan me
gyünk, amerre ő vezet, tudván, 
hogy vele já rn i jó  és célra, üdvös
ségre vezető.

M it felelünk mi Jézusnak? M it 
m9$dm )k neki? Péter három szor is 
elm ondta: Uram , te m indent tudsz, 
te tudod, hogy szeretlek téged.

A DIAKÓNIA TESTVÉRKÖZÖS
SÉG Piliscsabán tartja idei első csendes
napjait április 28-30-ig. Erre hívjuk a 
Szeretetszolgálatunkban dolgozó és a 
Gyülekezeteinkben szeretetmunkát vég
ző Testvéreket. -  Jelentkezni: Béthel 
Misszió Otthon Piliscsaba 2081 Szé- 
cheny u. 8-12. címen lehet. Részvételi 
díj 700,-Ft. -  A Csendesnap témája: 
HÚSVÉT UTÁN (Lk 24.13-35.) Igét 
Nobik Erzsébet szarvasi lelkész hirdet.

Én ezt mondom : Uram, te min
dent tudsz, te tudod, hogy nem 
mindig és nem eléggé szeretlek. 
Nekem sokszor nehéz követni Té
ged. Nem tudok mindig eléggé hin
ni és nem tudok engedelmeskedni 
Neked. De azt is tudod Uram, 
hogy szeretnélek mindig szeretni 
Téged. Szeretnélek mindig hűen 
követni Téged. Szeretném, ha so
hasem szom orítanálak meg Téged. 
Uram, szeretném, ha a hitben meg
erősítenél engem. H a állhatatossá, 
hűségessé tennél engem. H a erősen 
fognád a kezem. H a a sötétségben 
világosságom lennél. Erőtlensé
gemben Te lennél az erőm. H alá
lom ban lennél az életem.

S miért ne lehetne Ő üdvünk, 
életünk? H a pedig valóban azzá 
lesz Ő a szám unkra, akkor öröm öt 
szerez nekünk, am ikor ezt m ond
ja : „Legeltesd az én juhaim at!”

Ez a megbízás egykor Péternek 
szólt. De nem csak ő kapta  ezt a 
feladatot, hanem a többi tanítvány 
is. Tőlük várta Jézus, hogy folytas
sák azt a m unkát, am it ő elkezdett. 
Hogy pásztorolják a nyájat, vezes
sék Isten vándorló népét.

Nincs m agasztosabb, szebb fel
adat. Nincs üdvösségesebb, neme
sebb küldetés. Nem könnyű ez. 
Sokszor nagyon is nehéz. G yakran 
sikertelen. O lykor szenvedéssel is 
járó . Végső soron azonban üdvös
séget m unkáló.

Erre a szent szolgálatra hív min
ket is az Ú r. Nem csak hív, illetve 
küld, de fel is készít és megerősít. 
Engedjük, hogy ezt megtegye ve
lünk!

Táborszky László

IMÁDKOZZUNK!
Szívből szeretlek, Jézusom.
Légy velem vándorutamon 
Irgalmaddal á sírig!
Nélküled mi e földi tér,
Ég, világ véled föl nem ér,
Lelkem csak benne bízik.

Dicséretedre szolgálni, 
Embertársamnak használni 
Mindvégig segíts ebben! 
Tévelygés el ne ámítson, 
Csalárd remény ne csábítson, 
Hogy keresztem fölvehessem, 
Békességgel viselhessem.

E M E N
Az evangélikus lelkészek második or

szágos erőnléti bajnoksága Hartán, 
1994. július 4-én szombaton reggel 8 
órakor kezdődik, nem lelkészek számá
ra is. Egésznapos sport- és kulturális 
program várja az érdeklődőket. Szere
tettel várnak mindenkit a rendezők.

GEISTLINGER PÁL HAZAMENT Búcsú Mészáros Miklóstól

A Keresztény-Zsidó Társaság soron 
következő előadását dr. Singer Ödön 
főrabbi tartja HÚSVÉT ÉS PÜN
KÖSD KÖZÖTT címmel, a Budai Zsi
dó Hitközség Kultúrtermében (II. 
Frankel Leó u. 4 9 .1.) 1994. április 21-

1994. február 14-én 81. életévé
ben, hazahívta az Úr Geistlinger 
Pál evangélikus lelkészt, aki hosszú 
éveken át két burgenlandi gyüleke
zetnek volt a lelkipásztora: Auszt
ria egyetlen magyarnyelvű falusi 
gyülekezetének, az őriszigetinek és 
a német nyelvet használó stoobinak 
(ezt a községet egykor Csávának 
hívták).

Az elhunyt lelkész felől elmond
hatjuk, hogy „ároni család”-ból 
származott. Édesapja, nagyapja, 
sőt dédapja is lelkész volt; az utóbbi 
-  Karsay Sándor -  a Dunántúli 
Evangélikus Egyházkerület püspö
keként is szolgált. Régebben el
hunyt testvérbátyja esperes volt.

Mivel Geistlinger Pál mind a ma
gyart, mind a németet anyanyelvi 
szinten beszélte, feladatának tekin
tette, hogy jól megismerje az emlí
tett nyelveken írt teológiai műveket 
és kegyességi irodalmat, ezen olvas
mányait a gyülekezeti munkában 
felhasználja és a gyakorlat síkján is 
tegyen valamit azért, hogy szűkebb

hazájában, Burgenlandban, de ezen 
túl, Ausztria más részeiben is is
mertté tegye a Magyarországi 
Evangélikus Egyház történetét és 
életét. 1956 őszén egyik szervezője 
volt a Magyarország felé irányított 
segítségnek, később pedig gyakran 
tett látogatásokat Magyarorszá
gon, hogy -  ahol lehetősége volt 
ilyesmire -  támogatást nyújtson. 
Előszeretettel vett részt egyházi ün
nepségeken és konferenciákon és 
szerepet vállalt a határhoz közel eső 
gyülekezetekben szolgáló magyar 
és osztrák lelkészek találkozóik 
megszervezésében. 1993. június 20- 
án, a fasori templom vasárnapi is
tentiszteletén, alkalma volt az azon 
egyjegyűitek előtt beszámolni 
nyolc évtizedre kiterjedő életének 
főbb eseményeiről. Pár héttel ké
sőbb az EVANGÉLIKUS ÉLET is 
méltatta hosszú élete során végzett 
szolgálatát.

1994. február 19-én helyezték el 
Stoob község temetőjében korábban 
elhunyt hitvestársa mellé koporsóját. 
Ezen a hálaadásban gazdag isten
tiszteleten igen sok osztrák és né
hány magyar lelkész is résztvett, kö
züliül többen szolgáltak is. Nagy so
kaság volt jelen ezen az alkalmon, 
mint ahogyan sokan voltak az előző 
napon tartott búcsúztatáson is. Meg
jelentek fia és leánya, iüetőleg az ő 
leszármazottaik, nagyszámú roko
nainak a képviselői mellett barátai és 
tisztelői és volt gyülekezeteinek tag
jai közül sokan. Mi, kortársai, ke
gyelettel őrizzük Geistlinger Pál em
lékét és hisszük, hogy Máté 25. feje
zetében, a 21. versben olvasható ígé
ret számára is örömhír. „Jól van, jó 
és hű szolgám...”

Nemrégiben 
megszomoro

dott szívvel áll
tuk körül Mé
száros Miklós
nak, a csákvári 
gyülekezet fel
ügyelőjének, a 

Fejér-Komáromi Egyházmegye vi
lági főjegyzőjének koporsóját. 
A halál már hónapokkal előbb je
lezte jövetelét, készültünk is rá és 
mégis nehezen akartuk tudomásul 
venni a bekövetkezett halál tényét. 
Érthető a fájdalmunk, mert a halál 
nem barát, hanem ellenség, aki 
megfoszt, elrabol, megszegényít. 
Emberileg sosem tudjuk megszokni, 
mindig fájdalommal és jogos köny- 
nyekkel jár. Sem a Szentírás, sem 
hitünk nem tiltja a sírást, a könny- 
hullatást, a szív bánatát és gyászát.

A nagyszámú gyülekezetnek Lá
bossá Lajos esperes hirdette a vi
gasztalás evangéliumát: „Boldo
gok, akik sírnak, mert megvigasz- 
taltatnak”.

Mészáros Miklós már kora ifjú
ságától fogva megismerte a bűnöket 
megbocsátó Jézusban, a halál felett 
is diadalmaskodó Istent. Sőt, ke
gyelemre szoruló bűnösként egész 
életét ajándéknak vallotta. Aján
déknak 42 éven át feleségét, 4 gyer
mekét szeretteikkel együtt, szere
tett lakóhelyét, Csákvárt, aminek 
fejlődéséért, szebbé, gazdagabbá té
teléért szüntelen munkálkodott. 
Nem utolsósorban szeretett egyhá
zát, amiért szűkebb és tágabb csa
ládjával együtt minden tőle telhetőt 
megtett, hogy az Istentől rendelt 
küldetését rendben betölthesse, kü
lönös felelősséggel azóta, amióta 
helyben lakó lelkipásztora nincs a 
gyülekezetnek. Őrá minden időben 
és körülmények között lehetett szá

mítani. Csendben, minden hangos
kodás nélkül tudta, mi a dolga Isten 
egyházában.

A megajándékozott ember min
dig hálás, nem felejti el, ki az aján
dékozó!

Most a mi dolgunk is: megkö
szönni Istennek a 67 évet. Családja, 
az egész falu és egyházmegyénk né
pe Istennek adjon hálát az életéért, 
minden hasznos, jó szolgálatáért, 
kedves lényéért és barátságáért!

„Szólnak a harangok: sirassák el 
velünk együtt Mészáros Miklós 
testvérünket! Sirassa, első renden 
szeretett temploma harangja, ame
lyet ő oly sokszor meghúzott, hogy 
hívja az élőket az Istennel való ta
lálkozásra: új, Istentől megajándé
kozott élete. A harangok szavát 
visszhangozza most a Vértesnek 
minden zege-zuga, ősvadona és ál
latvilága és továbbítsa a síró érc
hangot egészen az Isten színe elé, 
mert Isten így ígérte neki feleségé
vel való szinte utolsó igeolvasása
kor: „ajándékul kapod az életet, 
bárhová mégy”. Ebben a kis szócs
kában: bárhová, benne van az örök
kévaló hajlék is, ahol helyet készí
tett az Isten minden Őt szeretőnek! 
-  hisszük, neki is!” -  fejezte be az 
esperes igehirdetését. A sírnál As- 
bóth László, a gyülekezetét most 
gondozó oroszlányi lelkész, a volt 
lelkészek közül Zászkaliczky Péter 
és Simonfay Ferenc, a református 
testvérgyülekezet részéről id. és ifj. 
Kiss Boáz lelkipásztorok, a helyi 
római katolikus egyház és a Keresz
tény Demokrata Néppárt nevében, 
melynek Mészáros Mihály helyi el
nöke volt, Talks József világi elnök 
búcsúzott. Majd a szeretet virágai 
borították el a csákvári temető leg
frissebb sírját!

L.L.

én csütörtökön du. 6 órakor.

ORGONAHANGVERSENY 
Április 23-án, szombaton este 7 óra

kor a Bosnyák téri katolikus templom
ban Kovács László Attila (Kolozsvár) 
orgonaestje lesz. A kolozsvári Protes
táns Teológiai Fakultás evangélikus 
professzora Bach, Mendelssohn, Dup- 
ré és Kuusisto-műveket játszik. A belé
pés díjtalan! Offertóriumot kérnek.

A Keresztyén Ökumenikus Baráti 
Társaság szervezésében április 18-án 18 
órakor a fasori gimnáziumban 

Ébredési mozgalmak az evangélikus 
egyházban

címmel előadást tart dr. Fabiny Tibor 
teológiai profeszor.

A Börtönpasztorációs Társaság áp
rilis 17-i imatémája: imádkozzunk 
azért / elmélkedjünk arról, hogy az őr
zők a tevékenységüket ne gyűlölettől 
vezérelve, de a szeretet felelősségével 
végezzék.

VALLÁSOS KÖLTEMÉNYEK 
címmel megjelent és Sajtóosztályun
kon kapható a nemrég elhunyt id. 
Harmati Béla lelkész válogatott ver
seit tartalmazó posztumusz kötet. 
Ára: 260,- Ft.

A Debreceni Református Kollégium 
Dísztermében 1994. április 20-án du. 5 
órakor kerül bemutatásra dr. Anna 
Marié Kool: A Magyar Protestáns 
Külmisszióról írt doktori disszertáció
ja. Bevezetőt mond dr. Czeglédy Sán
dor, a könyvről szól dr. Bűt ősi János 
professzor.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. április 17.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv .) Szilás A ttila ; 
de. 10. ném et BrauckhofT Beáta, de. 11. 
(ú rv .) M adocsai M iklós; du . 6. dr. Széchey 
B é la ; XII. Szilágyi E . fasor 24. de. 9. Balicza 
Iv án ; Pesthidegkút, II. Báthory u. 8. de. fél 
11. T akács József; Csillaghegy, III. Mátyás 
kir. út 31. de. 10. D o n á th  L ászló; Óbuda, III. 
Dévai Biró M. tér de. 10. Bálint L ászló; Új
pest, IV. Leibstück Mária u. 36-38 de. 10. 
Blázy Lajos. V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) 

^G erőfi G yuláné, de. 11. (ú rv .) Zászkaliczky 
Péter, du .6 . G erőfi G yu lán é ; VII. Városligeti 
fasor 17. de. 11. (ú rv .) du .6 . Vili. Üllői út 24. 
de. fél 11. K ertész  G éza ; VIII. Karácsony S. 
u. 31-33. de. 9. K ertész G é z a ; V ili. Rákóczi 
út 57/b. de. 9. szlovák C sclovszky F erenc; 
VIII. Vajda Péter u. 33. de. fél 10. Bencze 
Im re ; IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. 
R édey P á l; Kőbánya, X. Kápolna u, 14. de. 
fél 11. Bencze ím re ; X. Kerepesi út 69. de. 8. 
(szupplikáció) Sm idéliusz G á b o r ;  Kelenföld,
XI. Bocskai ut 10. de. 8. (ú rv .) Ferenczy 
E rzsébet, de. 11. (ú rv .) F erenczy Erzsébet, 
du . 6. M issu ra  T ib o r ; XI. Németvölgyi út 
138. de. 9. M issura  T ib o r ; Budahegyvidék,
XII. Tartsay V. u. 11. de. 9. (ú rv .) K őszeghy 
T am ás, de. 11. (ú rv .) K őszeghy T am ás, du . 
fél 7 T ak ács  József; XIII. Kassák Lajos u. 22. 
de. 10. ifj. K endeh  G y ö rg y ; XIII. Frangepán 
u. 43. de. 8. ifj. K endeh  G y ö rg y ; XIV. Lőcsei 
út 32. de. 11. (ú rv .) (szupp likáció ) Sm idéliusz 
G á b o r ;  XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. 
(szupp likáció ) Sm idéliusz G á b o r ;  P estú j
hely, XV. Templom tér de. 10. Bizik L ász ló ; 
Újpalota, XV. Hártyán köz du. 5. ök u m en i
k u s; Rákospalota, Nagytemplom, XV. Régi
fóti út 73. de. 10. Bolla Á rp á d ; Rákosszent
mihály, XVI. Hősök tere de. 10. d r. K arn e r  
Á g o sto n ; Cinkota, XVI. Battyány 1. u. de. fél 
11. Szalay T am ás. Mátyásföld, XVI. Prodám 
u. 24. de. 9. Szalay T am ás; Rákoshegy, XVII. 
Tessedik S. tér de. 9. K o sa  L ász ló ; Rákoscsa
ba, XVII. Péceli út 146. de. 9. M arsch a lk ó  
G y u la ; Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út 111. 
de. fél 11. K o sa  L á sz ló ; Rákosliget, XVII. 
Gózon Gy. u. de. 11. M arsch a lk ó  G y u la ; 
Pestszentlőrinc, XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. 
H avasi K á lm á n ; Pestszentimre, XVUI. Rá
kóczi út 83. (ref. templom) de. három negyed  
8. H avasi K á lm án . Kispest, XIX. Templom 
tér 1. de. 10. Széli Bulcsú. XIX. Kispest, Hun
gária út 37. de. 8. Széli Bulcsú. Pestszenter- 
zsébet, XX. Ady E. u. 89. de. 10. G y ő ri Já n o s  
S ám uel; Csepel, XXI. Deák tér de. fél 11. 
M ezősi G y ö rg y ; Budafok, XXII. Játék u. 16. 
de. 11. R őzse István

HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNA
PON az oltárterítő színe: fehér. A dél
előtti istentisztelet oltár előtti igéje: IP t 
5,1-5; az igehirdetés alapigéje: Jn 
21,15-19.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ : 19.00-19.15-ig, 41 m-es rövid
hullám, 7385 kHz 

április 16. szombat: Levelesláda 
április 17 vasárnap: dr. Füzesi Zoltán 

áhítata
, Levelezési cím: Evangélikus Rádió- 

misszó, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

SZÜLETÉS
Szabó András mórichidai segédlel

késznek és Klcnk Zsuzsanna tanárnő
nek 1994. április 3-án Áron nevű máso
dik gyermekük született.

HALÁLOZÁS
Uliha Károlyné sz. Keresztes Ilona 

ny. tanítónő 1994. március 3-án Vá
cott, hosszantartó, türelemmel viselt 
betegség után, az úrvacsorát magához 
véve, hazatért Urához.

Szeretetne vágyó, nem  szép, gyerm ektelen, 
főiskolai végzettségű nő  (155/45 éves) keresz
tyén  gond o lk o d ású  tá rsa t keres. „L égy csen
des szívvel”  jeligére a  Szerkesztőség címére.

Lingel típusú könyvszekrény t vennék. 
T e l.: 111-8982.

G É M  o lasz  házi és tem plom i, v a lam in t 
RODGERS am erika i tem plom i orgonák ren 
d e lh e tő k  a  m agyaro rszág i képviseletnél. 

T e l.: 112-8410

K ism ére tű  g a rzo n lak ás t vennék . S Ü R 
G Ő S . R a d o sn é  Lengyel A n n a  

T e l.: Í67-3219 (este). Levélcím : 1025 T ö 
rökvész ú t 95-97/A
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Telefon: 138-2360
Árusítja a  Kiadóhivatal és a
Magyar Posta RT.
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Szedés:
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92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét
Felelős vezető: \
SEBESVARI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési díj: fél évre 680 Ft. 
egy évre 1360 Ft,
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem érzünk 
meg és nem adunk vissza!
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Boldog az a szív, amelyben megvan a Léleknek 

az öröme, mért az ilyen szív bizonyos abban, 

hogy Krisztus a mi Üdvözítőnk és Főpapunk. 

Nem csoda, ha ez az öröm kiül az arcra, 

s meglátszik a beszéden is.

Luther

A TARTALOMBÓL

ESTI BESZÉLGETÉS BUDAHEGYVIDÉKEN

MEGALAKULT A RÁDIÓ EGYHÁZZENEI 
SZERKESZTŐSÉGE

A MISSZIÓ KEZDETEI MAGYARORSZÁGON

TAKARÓ KÁROLY
református lelkész, protestáns tábori püspök 

szentelése és beiktatása 
1994. április 27-én 16 órakor Budapesten, 
a Kálvin téri református templomban lesz.
A püspökszentelés és beiktatás szolgálatát 

Dr. Hegedűs Lóránt
református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke és 

Dr. Harmati Béla
az Evangélikus Egyház püspök-elnöke 

végzi.
Beszédet mond: dr. Für Lajos a Magyar 

Köztársaság honvédelmi minisztere.
Erre az alkalomra szeretettel hívjuk az 

érdeklődőket.

Témaváltás az Egyházak Világtanácsában
25 éven át a rasszizmus ellen ví

vott kemény küzdelem után az 
Egyházak Világtanácsa (EVT) ja 
nuár 20-28-án Dél-Afrikában, Jo 
hannesburgban ta rtha tta  ezévi 
Központi Bizottsági ülését. Bár az 
országban a közrend még mindig 
nem állt helyre, és a polgárháború 
elkerüléséért még az egyházaknak 
is sokat kell tenniük, Dél-Afrika 
„fekete egyházai” hálájukat fejez
ték ki az EVT iránt, következetes 
„Antirasszizmus Program jáért” , 
amivel jelentősen hozzájárult or
szágukban az apartheid-rezsim  
megszűnéséhez.

Míg a 324 anglikán, ortodox és 
protestáns egyház képviselői egy
ségesen megszavazták a Dél-Afri
ka elleni szankciók feloldásának 
tám ogatását, komoly vita alakult 
ki az ENSZ által Szerbia ellen el
rendelt szankciók egyházi megíté
lése körül. Pavle szerb ortodox 
pátriárka -  Kyrill orosz metropoli- 
ta tám ogatásával -  levélben szólí
to tta  fel az egyházakat: szánjanak 
síkra a szankciók feloldásáért. N é
metországi delegátusok viszont az 
EVT hitelvesztésétől féltek, ha az 
Dél-Afrika elleni rasszista politi
kája m iatt annakidején tám ogatta 
a szankciókat, a gyilkos háborút 
folytató Szerbia ellen viszont

ugyanezt nem teszi. Többségi sza
vazat döntötte  el, hogy az EVT 
tanulm ányozni fogja a gazdasági 
szankció, „mint konfliktusok meg
oldásához vezető erőszakmentes 
m ódszer” szerepét.

Johannesburgi ülésén az EVT 
korszakváltó döntést hozott. Teo
lógiai és politikai m unkája köz
ponti célkitűzéséül „az erőszak le
küzdését" jelölte meg. Peter Storey 
dél-afrikai püspök szerint amilyen 
határozottan  harcolt az EVT a 20. 
században a faji megkülönböztetés 
ellen, olyan határozottan  kell a 21. 
században fellépnie a veszedelme
sen terjedő erőszak ellen. Az egy
házak sem teológiailag, sem egyéb
ként nem igazolhatják katonai erő 
bevetését, konfliktusok erőszakos 
m egoldásának alkalmazását.

Nem volt vitamentes az EVT 
minden erőszakot ellenző határo
zata megszövegezésének az a része 
sem, mely a nőkkel szembeni erő
szak megbélyegzésével foglalkoz
va, a homoszexualitás kérdésére is 
kitért -  am it az ortodox képviselők 
egyértelműen bűnnek ítéltek.

Az EVT főtitkára, Dr. Konrad 
Raiser német teológiai professzor 
a január 28-i sajtótájékoztatón -  a 
Szerbia elleni ENSZ-szankciók 
kérdésére is kitérve -  leszögezte: a 
világszervezetet nem köti meg va
lamely tagegyházának nyomás- 
gyakorlása.

H atározato t hozott a Központi 
Bizottság, hogy az EVT 8-ik, 1998 
évi Nagygyűlését Zimbabwe fővá
rosában, H arare-ban fogják meg
tartani.

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET

1994. április 30-án, de. 11 órakor Nagygerezsden az evangélikus 
templomban

A NAGYGEREZSDI EGYEZMÉNY ÉVFORDULÓJÁN
ünnepi istentisztelet lesz. Igét hirdet: dr. Márkus Mihály református 

püspök és Szebik Imre evangélikus püspök.
Előadást tart: dr. Tőkéczki László egyetemi docens „Az egyezmény 

aktualitása és üzenete” címmel.
Szeretettel várja a gyülekezet az érdeklődőket!

Levél Csepr égi Bélának -  Sárszentlőrincre

Kedves Béta! Április 22. hosszú> 
évek óta nagy családi ünnep Nála
tok. Am idén különös jelentőségű: 
ezen a napon töltőd be életed nyolc
vanadik évét. Engedd meg, hogy 
magam, egyházam és az olvasótá
bor nevében ilyen szokatlan, rend
hagyó módon köszöntselek.

Fiatal, Igére szomjas banktisztvi
selő voltam, amikor a lelki ébredés 
engem is megragadott és kerestem  
az utat, amerre tovább indulhatok. 
Emlékszem, kezembe került az Á l
talad szerkesztett Elő Víz, s benne 
olvastam, hogy konferenciákra, 
evangélizációkra, sőt Levelező Bib
liaiskolában való részvételre hívo
gatjátok az evangélikusokat.

Személyesen kopogtam be egy
szer H ozzád a Pozsonyi-úti lakás
ba, ahol nemcsak nagy szeretettel 
fogadtál, hanem ahol először lett

számomra ismerős ez a fogalom : 
E V A N G É L IK U S E V A N G É LI- 
ZA C IO . Éreztem, tudtam, hogy itt 
a helyem.

E kkor -  1948-ban -  már hosszú 
és gazdag életpálya volt Mögötted. 
Orosháza -  a zombai utódok ottho
na -  Hódmezővásárhely gimnáziu
ma, a soproni faku ltás évei, a Raf- 
fa y  püspök által történt ordinációd, 
a finn  ébredés átélése, svéd népfőis
kolái tanulmányút után rövid káp- 
láni szolgálat Nagytarcsán és Oros
házán, majd a vérzivataros években 
missziói lelkészség a Bányai Egy
házkerületben.

Teológus éveim alatt mint az 
Evangélikus Evangélizáció benja- 
minja boldogan szívtam magamba 
számtalan vidéki és fővárosi szolgá
latod ébresztő igehirdetését, a fe lté 
tel nélküli bűnbocsánat hirdetésé
nek személyes, sok kom oly megté
rést munkáló üzenetét.

Közben egyre nőtt, szépen szapo
rodott családod. Utolsó szigorla
taim során ért el a hír: el kellett 
hagynod Budapestet és Tolnába, 
Sárszentlőrincre mentél. Tudom: 
Bárány Györgytől Balassa Pálig és 
Sántha Károlyig számos nagy lelki- 
pásztora volt a siómenti falunak, 
mégis úgy éreztem: az irigység és a 
megalkuvás egyházpolitikája ezzel 
hidegre kívánta tenni az ébresztő 
Ige szolgálatát. A terv mégsem si
került. Élő bizonyság erre 1956 
nyara, amikor Isten harsonája egy
behívta és egy lélekkel itatta át 'az

evangélizáció szolgáit, hogy az egy
háztörténet számára máig is neve
zetes Nagybaráti Találkozón irá
nyításod alatt újra fogalmazhassuk 
és az akkori egyházvezetéssel bát
ran szembesítsük az ébresztő Ige 
szolgálatáról vallott álláspontun
kat.

Több, mint Három évtizedes aktív 
sárszentlőrinci gyülekezeti munká
dat áldozatos lelkű feleségeddel úgy 
végezted, hogy közben kilenc gyer
m eketeket kellett a fa lusi parókián 
felnevelnetek. Úgy vélem, egyedül
álló példa ez lelkészi karunkban.

Sokunk nevében köszönöm meg, 
hogy ezalatt kom oly időt tudtál sza
kítani községed múltjának feltárá
sára, Petőfi iskolai éveinek kutatá
sára, a magyar és finn  irodalom mű
velésére, számos tudományos dol
gozat publikálására. Eközben nem 
bántott igazán a gyakori mellőzött
ség sem. Hiszen finn  kitüntetésed 
híre is csak halványan ju to tt nap
fényre!

A z Úr ígéretei azonban biztos 
ígéretek. A k ik  öt fé lik , ezeríziglen 
kegyelmet gyakorol utódaikkal. 
A nagycsalád ünnepén megtapasz
talhatod, hogy „Áron levágott vesz- 
szeje hajtást hajtott és virágot nö
velt, és mandulát érlelt" (4M óz  
17,8).

Vigye végbe az Úr kegyelme, 
hogy be is érjen az a termés, ame
lyért oly sokat munkálkodtál!

Testvéri szeretettel köszönt:
Fabiny Tibor

SÁ L Ó M
-  Ábrahám, Izsák, Jákob Istene közös Atyánk -

Nemzetközi konferencia színhelye 
volt a budapesti Gellért szálló már
cius 16-18. között a következő témá
val: Az ezredforduló erkölcsi kihívá
sai zsidó és keresztény szempontból.

A két és félnapos konferencia véd
nökei a Keresztény-Zsidó Társaság, 
a Konrad Adenauer Alapítvány, a 
Magyar UNESCO Bizottság, a 
B ’nai B’rith Társaság és a Magyar- 
országi Nemzeti és Etnikai Kisebbsé
gekért Alapítvány szervezetek vol
tak.

Külföldi és belföldi neves előadók 
szolgáltak vendégelőadóként, a kon
ferencia egyes ülésszakainak levezető 
elnökei is neves vezető emberek vol
tak és az ülések korreferensei a ren
dező szövetségek vezetői közül ke
rültek ki.

Néhány név megemlítése érzékel
tetni tudja az alkalom súlyát és fon
tosságát. Az előkerült témák pedig 
jól mutatják a főtéma sokszínűségét.

Itt volt és előadást tartott Andre 
Churaqui professzor Jeruzsálem volt 
főpolgármestere, Ludwig Ehrlich 
Baselból a B’nai B'rith európai igaz
gatója, Cornelius Fetsch Berlinből a 
római katolikus vállalkozók szövet
ségének képviselője, Rivka G.- 
Amado professzorasszony a jeruzsá- 
lemi Héber Egyetem tanára és a 
szervátültetési osztály igazgatónője, 
Helmuth Klein-Katz a Héber Egye

tem tanára, Jeruzsálem főrabbija, 
Helmuth Müller Marburgból, az 
Evangélikus Vállalkozók Szövetsé
gének vezetője.

A magyar előadók: Andorka Ru
dolf a Közgazdasági Egyetem rekto
ra, Jeleníts István piarista rendfő
nök, Menachem Merőn vendégpro
fesszor az Országos Rabbiképző In
tézetből, Solt Pál a Legfelsőbb Bíró
ság elnöke, Szent-Iványi István kép
viselő, Szigeti Jenő ádventista elnök, 
Szűcs Ferenc református teológiai 
professzor, Zala Tamás történész és 
e sorok írója evangélikus teológus
ként és lapszerkesztőként.

Az új kezdeményezést jelentő kon
ferenciáról mind az írott, mind az 
elektronikus sajtó beszámolt Ma
gyarországon és külföldön egyaránt.

A témát sokrétűen és sokoldalról 
járták körül az előadások és az élénk 
megbeszélések mutatták az érdeklő
dést. Célunk volt hamis képek elosz
latása és a realitások bemutatása. Az 
átfogó globális jellegű *tematikából 
néhány címet hadd említsek: A val
lások és a világbéke, A szervátülte
tés, mintnemzetközi etikai kérdés 
korunkban. A bírói etika problémá
ja, Az érték és erkölcs szerepe a gaz
daságban és társadalomban, Etikai 
kihívások a vállalkozók világában, 
A Németországi Evangélikus Egy
ház viszonya a gazdasági etikához.

Az ember és a szabad akarat kérdése 
ma, A politikai döntéshozatal kérdé
sei, Izraeli arabok és zsidók egymás
ra találási kísérlete, A vallási türelem 
(tolerancia) alapjai, Feszültség a 
többség és kisebbség között egy-egy 
országon belül, a vallási kisebbségek 
elfogadásának etikai problémái, 
A média és az erkölcs ma, a bibliai 
vallások szemszögéből, Pluralizmus 
és erkölcs az ezredfordulón, Az érté
kekbe vetett hit egy átmeneti kor
ban.

A konferencia szervezőinek szán
déka az volt, hogy közös tanulás út
ján, kölcsönös információs cserével 
találkozást hozzon létre, nem egysze
rűen idegenek közötti dialógus szint
jén, hiszen ugyanannak a családnak 
vagyunk akarva akaratlanul tagjai, 
mert ugyanazt az Istent valljuk 
Atyánknak: Ábrahám, Izsák és Já
kob élő Istenét.

Nem feledhettük, hogy, amíg mi 
békésen konferenciáztunk, nemcsak 
a Balkánon dörögtek a fegyverek, 
hanem Izraelben, három világvallás 
Szentföldjén is pattanásig feszült volt 
a helyzet és emberi életek pusztultak. 
Ezért az elméleti magasszintü elő
adásokkal és eszmecserékkel együtt 
közös volt a kívánságunk amit az ősi 
kívánság fejez ki: Sálóm. Békesség, 
legyen már végre béke!

Dr« Hafenscher Károly

Em lékezzünk
A Magyarországi Holocaust 50. 

évfordulóján számos összejövetel, 
tudom ányos tanácskozás és kegye- 
letes emlékezés eleveníti fel a tragi
kus eseményeket és fordítja figyel
m ünket azok felé, akik az erőszak 
és emberirtás áldazataivá lettek, 
pedig közülük sokan még itt lehet
nének közöttünk, örülve az élet
nek. Az emlékezések sorából ki
emelkedett az a megemlékezés, 
melyet Izrael Állam budapesti 
Nagykövetsége rendezett április 
10-én, vasárnap Budapesten a 
R adnóti Színházban. Az emléke
zés jelm ondata ez volt: „M IN 
D EN  EM BERN EK  NEVE VAN, 
M IN D EN  ÁLDO ZA TN A K  N E
VE V A N ...” Délelőtt 10 órától 
délután 3 óráig egyfolytában ne
vek hangzottak el. A legkiválóbb

magyar színészek, színésznők kö
vették egymást a színpadon és ün
nepélyes form ában hangosan ol
vasták az áldozatok nevét. Százez
rek nevei hangzottak el, felidézve 
az ismerősök és rokonok előtt vise
lőik személyét, emléküket. A ne
vek hangzása közben a háttérben 
a vetítővásznon a Holocaustról 
szóló dokumentumfilmek idézték 
a haláltáborok eseményeit, pa
rancsnokait, keretlegényeit, ke
gyetlenkedésüket. Közben a han
gosító berendezésen keresztül, 
szívbemarkolóan szóltak a gyász
imák.

A nézőtér mindvégig teljesen te
le volt az emlékezőkkel. O tt voltak 
a követség tagjai és más budapesti 
követségek küldöttei, az egyházak 
képviselői és voltak, akik órákon

keresztül, mások csupán néhány 
percre, de megálltak emlékezni.

A színház erre a néhány órára 
templommá alakult, ahol ezrek, 
talán tízezrek néma imádsága 
szállt Isten színe elé. És ebben az 
imádságban keresztyének és zsi
dók egy közösségben voltak.

tszm

DR. WOLFGANG SCHRÄGE 
bonni professzor

1994. április 26-án, kedden, du. 4. 
órai kezdettel

előadást tart minden érdeklődő szá
mára az EVANGÉLIKUS TEOLÓ
GIÁN (H—1141. Budapest [Zugló] 
Rózsavölgyi-köz 3. Tel.: 163-64-51). 
Előadásának cime:

A HEGYIBESZÉD magyarázatá
nak legújabb hangsúlyai.

A vendégelőadó az újszövetségi 
tanszék keretében más előadásokat 
is tart.

Kossuth-ünnepségek Torinóban
K ossuth Lajos halálának cente

nárium a alkalmából korm ányde
legáció u tazott Piemonte székvá
rosába, ahol Kossuth emigrációjá
nak utolsó szakaszát töltötte. Egy
kori lakóháza előtti parkban felál
lított szobrát ünnepélyes keretek 
között és nagy számú résztvevő je
lenlétében koszorúzta meg Je
szenszky Géza külügyminiszter, 
Katona Tamás állam titkár és Szö
rényi László nagykövet. Koszo
rúkkal tisztelgett Torino és Cegléd 
polgármestere és milánói főkonzu
lunk is.

A valdens templom evangélikus 
istentiszteletének keretében kül
ügyminiszterünk köszöntötte a 
nagy számú hallgatóságot és emlé
keztetett arra, hogy ebben a tem p
lomban ravatalozták fel kerek száz 
évvel ezelőtt Kossuth holttestét. 
Az ünnepi beszédet e sorok írója 
tarto tta .

A továbbiakban is gazdag prog
ram  állt az érdeklődők rendelkezé
sére. A budapesti Kodály Gyer
mekkóros és a torinói olasz fiúkó
rus, a ceglédi kamaraegyüttes m ű
sora mellett tudom ányos emlék
ülés színhelye volt a Tudom ányos 
Akadémia, történeti kiállítás ün
nepélyes megnyitóján vehettünk 
részt a Risorgimento Nemzeti M ú
zeumban, megkoszorúztuk a tori

nói evangélikus temetőben nyugvó 
Ihász Dániel ezredes sírját, majd a 
várossal szomszédos Collegno vá
roskájában folytatódtak az ünnep
ségek. Itt -  ahol Kossuth apánk és 
Ihász Dániel nyolc évet tö ltö tt -  az 
azóta lebontott Baraccone épület 
előtti téren Kossuth mellszobrára 
koszorút helyezett K atona állam
titkár és Collegno, valamint test

vérvárosának, Sárospataknak a 
polgármestere, s a mintegy 100 fő
nyi olasz iskolás csapat olaszul és 
magyarul elénekelte a szabadság- 
harc ismert dalát: Kossuth Lajos 
azt üzente... Végül néprajzi kiállí
tás zárta az ünnepi sorozatot, ame
lyen Sárospatak és Cegléd népmű
vészei tisztelegtek hazánk nagy fia 
emlékének. F. T.

A
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E 0  J As GYERMEKEKNEK

Megosztjuk egymással titkainkat.
A barátom, meg én.
A vidám titkokon együtt nevetünk, 
a szomorú titkokon együtt bánkódunk.
Amióta tudom, mi bántja, mire gondol, amikor 
a távolba mereng, mi a gyengéje, és mi az, 
amitől a legjobban fél, sokkal közelibbnek érzem, 
jobban tudom szeretni is.

Istenem, jó dolog a barátság.
Hiszen, mint minden jó, ez is Tetőled van.
Mert Te így is rólunk gondoskodsz.
Így, hogy boldogan mondhatjuk:
„Megosztjuk egymással titkainkat.
A barátom, meg én.”
Köszönöm!

BARANGOLÁS BIBLIAI TÁJAK O N

B etsa id a

Kapernaumtól keletre, néhány kilométerre találha
tó az a település, ahonnan János evangélista szerint 
három tanítvány is származott. Péter, András és Fü- 
löp a negyedik evangélium leírása szerint betsaidaiak 
voltak. Noha a két település egymáshoz ilyen közel 
helyezkedik el, köztük tartományhatár húzódott. Ka- 
pernaum Galileához, Betsaida viszont már Tízváros 
tartományhoz tartozott. Talán ezért esik olyan sok
szor említés a kapemaumi történetekben a vámsze
dőkről. Ma hiába keresnénk a kis halászfalut a Gene- 
záret-tavának partján. A Jordán folyó ugyanis ahogy 
beletorkollva a tóba, leteszi hordalékát, szép lassan 
feltöltötte a vidéket. Ma Betsaida romjai a parttól úgy 
egy kilométernyire találhatók. Ennyit nyomult előre 
a szárazföld Jézus korától napjainkig.

Betsaidáról több szempontból is elmondhatjuk, 
hogy határvidéken épült. Mert hiszen nemcsak a tar
tományok határa, s nem is csupán a víz és a szárazföld 
határa húzódott itt. De itt találkozik a Genezáret-tó 
sima, zöldellő partvidéke, és a Golán-hegység köves, 
kopár pusztasága. Ez a vidék lehetett helyszíne a 
következő eseménynek: Jézus eltávozott hajón egy 
puszta helyre egyedül. Meghallotta ezt a sokaság, és 
gyalog utána ment a városokból.

Amikor beesteledett, odamentek hozzá tanítványai, 
és így szóltak hozzá: „Puszta ez a hely, és az idő már 
eljárt. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a fal
vakba, és élelmet vegyenek maguknak.” Jézus azon
ban ezt mondta nekik: „Nem kell elmenniük: Ti adja

tok nekik enni!” Azok pedig így válaszoltak: „Nincs 
itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk.” O 
pedig ezt m ondta: „Hozzátok ide nekem azokat!” 
Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedje
nek le a fűre, aztán vette az öt kenyeret és a két halat, 
feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyere
ket és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a 
sokaságnak. M iután valamennyien ettek és jóllaktak, 
összeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele ko
sárral. Aki pedig evett, mintegy ötezer férfi volt az 
asszonyokon és a gyermekeken kívül.

FERI BÁCSI JÁ TÉK A I

Ki mondja -  kinek?

Ebben a játékban ismert bibliai mondatokat kell megtalál
notok. A kitalálandó mondatot egy négyzethálóba írtam be 
úgy, hogy minden betű, írásjel és szóköz egy-egy külön 
négyzetben foglal helyet. A szóközöket fekete négyzetek 
jelölik. Az így kapott négyzethálót feldaraboltam négy rész
re. Hetente megismerhettek egy-egy újabb darabot. A ti 
feladatotok: rájönni, hogy melyik ismert bibliai mondatról 
van szó. Beküldendő a teljes mondat, és az, hogy ki mondja 
és kinek. Ha egy újabb rész megismerésekor rájössz, hogy a 
már beküldött megoldásod nem jó, nyugodtan küldhetsz 
újabb megfejtést, de a hibás tippekért pontlevonás jár. Egy 
mondat megfejtéséért a maximális elérhető pontszám 8 pont.

Most az első mondat harmadik darabját közlöm. Segítség
ként elárulom, hogy a négyzetháló 3 x 12 négyzetből áll. 
A megfejtést a lap megjelenését követő keddig adjátok 
postára!

A gyerekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

l ó k n a kF I A f T  A
JUBILATE

Örvendj egész föld az Istennek!
Hiszen végtelen örömben fogantaitól a világ 
kezdetekor, a Nagy Kalandra indulás kezdetén, 
örvendj, egész föld, 
áldjátok, népek a mi Istenünket!
Hangosan hirdessétek dicséretét, 
ne tartsátok magatokban örömöteket! 
Vigadozzatok, ujjongjatok, 
hiszen nincs szebb annnál, mint 
örömből, örömben élni. 
ö  az öröm igazi forrása, 
az egyetlen, a soha ki nem apadó.
Mindent betölt, elárasztja a földet, 
a falut, várost, a mezőt, a hegyeket, 
minden élőlényt, amely a föld színén él.
A tavak és erdők Róla énekelnek,
az ég és a föld kórusban hirdeti dicsőségét.
Áldott legyen a neve, mert örömöt adott nekünk is, 
szeretetét, hűségét nem vonta meg tőlünk.
Ő tarott életben bennünket, 
nem engedte, hogy lábunk inogjon.
Örüljetek, örvendezzetek Benne mindenkor, 
hiszen örömre teremtett mindnyájunkat.
Csodálatos ajándékait mindennap árasztja ránk. 
Minden nap új öröm forrása,
Benne és Vele nincs más, csak örökkévaló öröm. 
Ezért hát örüljetek az Úrban mindenkor, 
ismét mondom: örüljetek!

ÉLET
Létezés -  korlátok között?
Két évszám közötti gondolatjel?
Fakó vágyak, rövidtávú célok közt morzsolódó évek? 
A z idő vándorútján elhaló remény?
Fáradt hitek az emberi jóban ?
Sietős léptek a tünékeny boldogság fe lé?
Győzelem. Feltámadás. Örök öröm síron, halálon túl.

„Ahol a kincsed, 
ott a szíved is”

Valóban ilyen kicsiny lenne a szívünk, hogy beléfo- 
gadva az Ú r nekünk szánt adományait, ajándékait, 
teremtett világát, neki magának m ár nem maradna 
hely benne? Betölteni vagy áthatni akarhatja-e lé
nyünket? Áthatni, m int fény az üvegpoharat, melybe 
ettől még tölthetünk, odanyújtva a szomjazónak, át
ragyogva tartalm át, szándékaink milyenségét is mu
tatva. Á thatni, hatni, hogy cselekedeteink indítéka, 
irányadója lehessen. Vagy ne akarná, hogy örüljünk 
és éljünk a tőle kapottakkal? Ez lehetetlen. Csak 
elvakítanunk nem szabad semmivel a lelkünk, min
dent súlyának, értékének megfelelő helyre kell tud
nunk helyezni. Fanatizm us, gesztusok helyett bizo
nyos, hogy a jón  m unkáló életet vár tőlünk, s ehhez 
kiegyensúlyozott, derűs lélek kell, amit hitünk adhat, 
ha el nem tévedünk felfogások, értelmezések útvesz
tőiben. Legjobban vidám szívvel lehet szolgálni, s 
ehhez szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy em
bernek terem tettünk, csetlő-botló gyermekei va
gyunk, ha nem hinnénk, hogy megbánva vétkeinket, 
bocsánatot kapunk, feladatainkról, m ásokról s a vi
lágról megfeledkezve, kitölthetné egész életünket a 
bűnbánat. Bálványt is csinálhatnánk belőle m agunk
nak. Őrizve, raktározva vétkeink, monum entális bál
ványra telne azokból, m inden m ást eltakarhatna sze
m ünk elől, s önsanyargatással áldozhatnánk neki a 
m ások segítésére s a világ jobbítására kapott időt és 
energiát. A legkisebbet pedig, hogyis vehetnénk ész
re?... U runk szabadnak szeret minket, kerüljük hát a 
túlzások léleknyomorító zsákutcáit! M enjünk torony
iránt! -  mindegy, mi van a hegyén, csak rászállhasson 
pihenni a galamb.

Bőhm András

Cím n é lk ü l  g y e r m e k e k  é s  f i a t a l o k , f i g y e l e m !

Annyi minden száguldozik az emberekben! 
A test fáradtan, bénán pihen, a lélekben pedig 
száguldoznak a gondolatok. Meg kellene őket 
fogni! Leírni, összegyűjteni és élni belőlük. Ám 
felfogni sincs időnk. Tehetetlenül bámulunk, 
lélegzőnk. Bánatunk súlya elnyom. Testünk fá
radtsága elzsibbasztja a lelkünket. Lehorga- 
dunk.

„.. .földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra 
Hazajön a fiad."

Elestünkből mindig felállunk. Istentől eltá
volodunk hétvégén, szünetekben, amikor „sem
mi” gondunk, pihenhetünk, ám a hétköznapok 
bajaiban, nyomasztóságunk pillanataiban hoz
zá fordulunk, és fogadkozunk, bocsánatot ké
rünk, bevalljuk kicsinységünket, ám tudjuk: is
mét vétkezni fogunk az „istentiszteleten” . Az 
Isten-tiszteletén. Az életünkben.

Pedig pihenni nem tudunk igazán akkor sem. 
Mert nincs mellettünk a biztos tudat. A biztos 
tudata annak, hogy a hétköznapoktól nem kell 
félni, hogy ne gondoljunk az értekezletekre, a 
beszámolókra, a rohanásra. Ha Isten felé for
dulva pihennénk, akkor kezébe letehetnénk fé
lelmeinket, tudnánk, nem ez a fontos. A becsü
letünk a fontos. A becsület pedig a tiszta lelkiis
meret. A lélek. Gondok közepette is lehet tisztá
nak lenni. Tedd meg, ami az erődből telik, a 
többit átvállalják. Már átvállalták...

Sz. E.

Idén is táborozhatsz Németországban a CVJM (a német KIÉ) szervezésében! 
A táborok időpontjai:
-  10-14 éves leányok részére: júl. 13.—júl. 25.; júl. 25,-aug. 5.
-  14-16 éves leányok részére: júl. 11.—júl. 23.
-  9-13 éves fiúk részére: júl. 1.—júl. 15.; júl. 15.—júl. 27.; júl. 27.-aug. 9.; aug.

5.-aug. 19.
-  13-16 éves fiúk részére: jún. 27.—júl. ll.y ú l. 23.-aug. 6.

A részvétel feltételei: megfelelő szintű német nyelvtudás és jókedv!
A kinti költségeket a szervezők állják; esetlegesen az útiköltséghez is adnak 

hozzájárulást.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás N o vá k  Évánál (6722  Szeged , Tábor u. 5 .)  

melynek határideje: 1994. április 25. (A létszám korlátozott!)
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A német ökumenischer Jugenddienst (Ökumenikus Ifjúsági Szolgálat) 1994-ben 

is szervez építőtáborokat európai fiatalok részére Németországban. A munkaidő 
naponta 6 óra -  a hétvége kivételével. A táborok időpontja, helyszíne, közös nyelve:
- jú l .  16-30.
-  júl. 30.-aug. 13. 
- jú l .  16-30.
-  aug. 13-27.
-  aug. 13-27.
-  aug. 20.-szept. 3.

Rerik
Rambow
Rohlsdorf
Bischofrod
Boitin
Hansdorf

angol
német és francia 
német és angol 
német és angol 
német és angol 
német és angol

Részvételi díjat fizetni nem kell, zsebpénzt és fe lté te lesen  útiköltség-hozzájárulást 
adnak. Bővebb tájékoztatás és jelentkezési lap: N ovák Évánál (6722  Szeged , Tábor
u .5 .)

J s ríváncsian vettem kézbe, amikor egy délután az 
xY asztalomon fogadott. írhatnám azt is, hogy öröm
mel. A z az igazság, hogy vártam már. Hiszen megérez
hettem azt a lelkesedést, amivel elkészítették.

Egy új i f j ú s á g i  la p ,  vagy inkább azt mondom 
a z  ifjúsági lap, a M E V IS Z  és az Országos Egyház 
újságja. Címét F a b i n y  T a m á s  írása is adta: 
HANG. Ami lehetne egy halk sóhaj vagy egy artikulátlan 
kiáltás, lehetne segélykérés, de lehetne a köszönet hangja is.

Illés története ju t az eszembe. A Kármel-hegyi győ
zelem, majd menekülése Beérsebáig, aztán mindaz, ami 
a Hóreb-hegyen történt. Várva Istennel való találkozá
sát, Illés kiállt a hegyre. Nagy, e r ő s  s z é l  szaggat
ta a hegyeket és tördelte a sziklákat, de az Úr nem volt 
a szélben. A szél után f ö l d r e n g é s  következett, de 
az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után 
tű z  támadt, de az Úr nem volt a tűzben. És -  ahogy 
Károli fordításában olvassuk -  „a tű z  u t á n  e g y  
h a l k  és s z e l í d  h a n g  h a l l a t s z é k . "  Ez volt 
Isten hangja. Kérdezett és utat mutatott. Ez a hang 
halk, szelíd, de határozott volt. Ez a hang a megoldás 
fe lé  vezetett. Ez a hang súlyos élethelyzetéből mentette 
k i és vezette tovább a prófétát azon az erő fe le tti úton, 
amit előzőleg már megígért.

Elemek harca -  emberek harca, földrengések, viha
rok, pusztító tüzek. Sokszor az önigazolások, sokszor 
a féligazságok jelei.

Pilinszky írja: „Megrendítő Isten arcán a változás, 
amikor lehajol értünk."

Egy halk és szelíd hang. Egy megmentő, egy irányt 
mutató hang. A m i legyőz sok mindent. Hogy a tovább
lépéshez legyen erőnk. Hogy az 0  igazsága győzzön 
általunk is és ne a m i vélt igazunk.

HANG, szó, mondat, üzenet. A m i s z a v u n k .  
Sokszor botladozó, sokszor kereső mondataink hangja. 
De hát, hogy szólhassunk, hogy hangunk legyen és a 
hangnak iránya, ahhoz megszólítottnak kell lenni. 
H a l l a n i  k e l l  a z  Ő h a n g j á t ,  a teremtő szót. 
amit v i s s z h a n g o z h a t u n k .

Előbb már említett írásában fogalmazza Fabiny Ta
más: ..Sok múlik az újság HANGszinén: akar-e, tud-e

A fiatalok
építeni ott, ahol sokan rombolnak?" A cikk írójának 
reménységében pedig csak osztozhatunk: „Az ifjúság a 
saját hangját keresi. Talán itt, ebben az újságban meg
találja." Hiszen ahogyan a felelős kiadó, a M E V I S Z  
elnöke, C s e r h á t i  P é t e r  írta beköszöntőjében: 
„írunk neked egy Lapot! -  Magunkról -  egymásnak. 
Őmiatta. Érte. Vele."

HANGja
Krisztus nevében indulnak el. B á l l á  E m ő k e  f e 

lelős szerkesztő az előkészületek eredményéről így vall: 
„Jézus Krisztus kegyelme és ajándéka ez a lap. A z Ő 
kegyelme, hogy emberi küzdelmeinken, vitáinkon fe lü l
emelkedve, elsimít minden haragot, meg nem értettsé- 
get, sértettséget és megadja mindazt, amire szükségünk 
van." •

Ez a megfogalmazás nem egy álharmónia igénye, 
hanem azé a szelíd hangé, amiben ott volt és ott van az 
Isten. Hogy át tudjuk érezni mások gondját és örömét, 
hogy a H A N G  valóban teremtő, ha kell megmentő 
legyen.

Bevallom, elfogult vagyok. Hiszen a szerkesztőket és 
az első szám szerzőit is nagyrészt jó l ismerem. Szá
momra gondolkodásmódjuk, hozzáállásuk bizonyos f o 
kig garancia arra, hogy ez a lap tisztességgel, elkötele
zetten, másokra figyelve visszhangozza azt az üzenetet, 
amit feladatul kapott.

Reménységem, hogy az induló országos lap valóban 
országos lesz és nemcsak néhány fővárosi ifjúsági kör 
hangját szólaltatja meg.

A felelős szerkesztő B á l l á  E m ő k e  Veszprém
ben született, de ahogy mondta, ugyanúgy kötődik Sió
fokhoz, fia ta l lelkészházaspárhoz, akiktő l nagyon so
ka t kapott. Gyenesdiás, az ifjúsági konferenciák gon
dolatait form álták, hitét erősítették.

Fiatal kora ellenére bizonyos gyakorlata már van az 
újságírásban. Hiszen a veszprémi Naplónál és a helyi 
TV-nél töltött időszak után a i  Újságíró Iskola elvégzé
sével a M agyar Hírlaphoz került külső munkatársnak, 
írásait a kulturális rovatban olvashatjuk.

Nagyon fon tos számára, hogy az egyházi sajtóban 
dolgozhat. Hiszen valójában itt érzi igazán otthon ma
gát. Beszélgetésünkkor elmondta, hogy amikor tavaly 
májusban az Ifjúsági Bizottság ülésén az újság ötlete 
fölmerült, azt nemcsak emberek fölkérésének, hanem 
elsősorban Isten ajándékának tartotta.

A havonta megjelenő tizenhat oldalas lap első száma

sokszínű, igényes cikkeket ad olvasói kezébe. A bekö
szöntő és az újság címét is meghatározó gondolatokon 
kívül -  mivel húsvétra jelent meg -  elsősorban az ünnep
ről szóló írásokat közöl. Jó volt olvasni S z e l é n y i  
M a r i a n n  cikkét A m á s s á g  s z e r e t e t é r ő l , hi
szen megéreztet valamit abból, hogy m it jelent teljes 
átéléssel odafordulni a sérült emberekhez. Örültem  
B a k ó  Z s u z s a  népművészeti összeállításának 
ugyanúgy, mint a Bach passióiban megszólaltatott Jé
zus-követésről szóló elemzésnek, melyet K e m é n y  
Á g n e s t ő l  olvashatunk.

A z újság az ifjúsági konferenciák, táborok program
já t hozza az utolsó oldalakon. Nemcsak a központi 
konferenciákét, hanem az egyházmegyeiekét js .

Reméljük, hogy mind több és több „kis” és „nagy” 
fiatalhoz ju t  el a HANG ,  hiszen a középiskolások 
ugyanúgy megtalálják benne az őket érdeklő írásokat, 
mint a nagyobbak, az egyetemisták, vagy a dolgozó 
fiatalok. A lapot a szerkesztőség címén (1088 Bp., 
Szentkirályi u. 51. Tel.: 113-8925) lehet megrendelni. 
A z egyes számok ára mindössze 29 ,- Ft.

Várjuk a következő számot, amihez nem ártana új, 
egy ifjúsági laphoz talán jobban illő címlapot is ter
vezni. Nagy László

Megrendelőlap

Név:
Cím (irányltószámmal):

Megrendelőm a  Hang című országos evangélikus ifjúsági lapot ..........példányban.
félévre 170 forint
egész évre 330 forint

A befizetési csekket postán (vagy az általad rendelt első számban) küldjük el.
Cím: Budapest Szentkirályi út 51.

Tel.: 113-8025
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Esti beszélgetés Budahegyvidéken
Evangélikus Elet 1994. á p r il is  24.

M egalakult a rádió egyházzenei szerkesztősége
Háromnegyedhétkor kezdődött 

az alkalom, fél tízkor erővel, ön- 
korlátozással kellett befejezni. 
Közben talán nem is volt üresjárat, 
ha nyilván egy kb. másfél órás dia
lógus előadó és hallgatóság között 
nem lehet végig azonos színvonalú.

Budahegyvidékre, Takács Jó 
zsef lelkész által vezetett, minden 
hónap utolsó hétfőjén sorra kerülő 
alkalomra hívtak meg, egyház, po
litika, társadalom  időszerű kérdé
seiről előadni, beszélgetni.

Talán túl személyes, mégis ide 
tartozik. Több mint negyven év 
telt el azóta, hogy egymás mellett 
ültünk gyülekezeti alkalmon 
Deák téri ifjúság 1951 -  Takács 
Józseffel. A Deák tér bizony lel
kész-szűkében volt akkortájt. Az 
önálló ifjúság örömmel fogadta a 
dinamikus, fiatal lelkészt, felismer
ve benne az életét Krisztushoz kö
tő független személyiséget. A kö
zös szolgálat nem várt ajándéka 
érzelmileg eleve olyannyira gazda
gított, hogy az est minden feszült
ségénél erősebbnek bizonyult.

De a testvéri hangulatnál, a 
megm aradtunk öröménél, amely 
ifjúságunk elkötelezettségét is hite
lesítette, fontosabb volt válaszolni 
az aktuális kihívásokra.

M egpróbáltam  ezt, m ár az elő
adás kapcsán, rövid személyes 
visszapillantással kezdve, kiemelve 
a Testvéri Szó közösségi mozga
lom jelentőségét a nyolcvanas évek 
végi és az ezt követő egyházi válto
zásokban. U talva arra a ma még 
jól meg nem válaszolható szomorú 
kérdésre, miért nem érvényesült 
jobban e mozgalom ereje, más egy
házak m ögöttünk voltak ekkor a 
megújulást tekintve. Szóltam lé
nyeges eseményekről, lelkészfó
rumról, a Zsinat megnyitásáról, 
arról, hogy valamennyien úgy vél
tük: 1994-ben előbbre fogunk ta r
tani.

M iért nem teljesültek a várako
zások, miért lassult le a folyamat? 
Nem tagadtam , hogy saját elemzé
sem szerint is a felelősség elsősor
ban az egyházkormányzást terheli, 
hiszen ő rendelkezik a legtöbb le
hetőséggel a folyam atok befolyá
solására. De itt m ár találkozunk 
egy jellemző csapdával. Sokan ma 
is túlzottan központosítottnak 
tartják az egyházi életet, olykor ez 
így is van, mégis az egész képre 
lassan inkább -  némi tú lzással*’ a 
kaotikus állapot m eghatározás il
lik rá. M ert hiába vonul vissza a 
központ, ha nincs konszenzus a 
decentrumok hatáskörében, tevé
kenységében. Joggal vetik fel a zsi
nati m unka lassúságát, de ez is -  
nézetem szerint végül is pozitív az 
előjel -  a z z a l. függ össze, hogy 
nincs központi vezénylés, valóban 
dem okratikus működési mecha
nizmus van érvényben.

A vártnál lassúbb változás egy
házon belüli okaihoz tartozik egy
némely lelkészek és lelkészképvise
lők fékező tevékenysége. Am bí
cióikat tekintve, az egyházban és/ 
vagy a politikában is csalódniok 
kellett. Ö nm agában mások, főként 
egyházi vezetők hántása nem je

lent teljesítményt, nem talál köve
tőket. Az érvek nélküli deklará
ciók, a sokszor megcáfolt állítások 
ismétlése hiteltelen, de átmeneti 
negatív hatása nem tagadható.

Az egyházban lelassult megúju
lási folyamat furcsán párhuza
mos a társadalom  hasonló kiáb
rándultságával. Nehéz megmon
dani, mennyiben véletlen egybee
sés ez, mennyiben jellemző a mai 
m agyar társadalom ra, benne az 
egyházra.

Érthető, hogy a politika fontos
ságát az egyházban is nagyobbnak 
érezzük a valóságosnál. Ezért is 
oszthat meg, ahelyett, hogy éle
tünk egyik természetes szférája 
lenne. Valljuk a plurális gondolko
dás szükségességét, de társadalom 
ban és egyházban nehezen viseljük 
el, hogy a másik véleménye is bele
fér a dem okratikus, tisztességes 
gondolkodásba. Hogy keresztyén 
ember számára a politika, a párt
szimpátia stb. tág határok  között 
éppúgy a szabadságához tartozik, 
m int a személyes szféra többi terü
lete. H a a közgondolkodásban á t
tör, hogy a hatalom  szolgálat, nem 
cél, hanem eszköz a közjó szolgá
latára, más lesz a légkör a társada
lom ban és az egyházban.

Hála a vitát vezető lelkésznek -  
rövid kérdések, rövid válaszok -  
sok minden szóba kerülhetett, 
megélhettük, hogy szükségesek az 
egyházban is az ilyen fórum-jelle- 
gü, teljesen nyitott, őszinte beszél
getések. Annál szomorúbb, itt is 
szóba került, hogy több értékes lel
kész nemcsak visszahúzódik, nem 
vállal közegyházi terhet, hanem a 
dialógustól is elzárkózik.

Előjöttek immár akár klasszi
kusnak m inősíthető, a m últtal ösz- 
szefüggő kérdések, különböző po
zícióban lévő egyházi személyek 
múltbeli szerepéről. Szóba kerül
tek jóvá nem tehető mulasztások, 
a rehabilitáció ellentmondásai. 
Nem tértem ki, inkább katalizál
tam  a rám  vonatkozó kérdéseket. 1 
Biztató volt, hogy e közösségben is 
a többség józanul „lerágott .csont
nak” minősítette a „Sport a szex
ben, szex a sportban” könyv m iatt 
(mégjélent 19_89^ben) engem ért 
kritikát. Azért megengedték, hogy 
elm ondjam : az az egy-két lel
kész, aki változatlanul pornográf 
könyvről beszél, amelyeket én 
szerkesztettem és írtam  volna, elle
nem irányuló egyéb lehetőség hiá
nyában szenved. M ások soha nem 
állították, hogy am it én írtam , az 
kifogásolható, az sem kétséges, 
hogy a könyv az egészségvédelmet 
szolgálja, de néhány fejezet nyelve
zete sokkoló hatású (no meg az 
utólag betett rajzok). Bár a vissza
jelzések többsége az egyházban is 
pozitív volt, megértették, hogy az 
ifjúság súlyos egészségügyi helyze
tében szükségesek a sokkhatások 
is, magam, tekintettel azokra, akik 
nem politikai indulatból, hanem 
őszintén elutasítják, hogy egyházi 
ember közrem űködjék, ha tisztes
séges szándékkal is, vitatható ki
adványban, ha ma kellene dönte
nem, inkább nem vállalnám a rész

vételt. Többen jó  néven vették ezt 
a számomra evidens álláspontot. 
M ás kérdés, hogy a kvázi politikai 
vitában szinte hízelgő, hogy öt év 
után sem az egyházi működésemet 
vetik a szememre.

Lehet-e a lelkész párttag, lehet-e 
képviselő? Érthető volt ekörül a 
vita. Talán a szenvedélyesség is. 
Próbáltam  megmagyarázni, hogy 
jónak tartom  a lelkészek párttag
sága elleni érveket, még ha ezeket 
érzelmileg erősen motiválja is a 
múlt, az egypártrendszer. Él is tu
dom  fogadni, ha ilyen döntést hoz 
a Zsinat, azt is, ha kiterjeszti a nem 
lelkész tisztségviselőkre is. Az is 
lehet, hogy nem a párttagságtól, 
csak a tisztségtől tilt el. Egy idő 
múlva változhat az álláspont, ma 
konkrét esetek nagyon befolyásol
ják  gondolkodásunkat. Csak azt 
kértem, engedtessék meg a más vé
lemény is. Számos európai ország
ban, egyházban nem jelent gondot 
a lelkészek párttagsága. A nem lel
készekkel kapcsolatos vitát nem is 
értik. A lelkész képviselősége nem 
egyeztethető össze a munkával. 
M agam a települési önkorm ányza
tokban hasznosnak, szükségesnek 
tartom  az erre megválasztott lelké
szek közreműködését. Higgyük el, 
a különböző politikai felfogás, vé
lekedés nem kell, hogy megosszon, 
ha a politika a helyén van az éle
tünkben, nem magasodik hitünk 
fölé. A horizontális sík nem válik 
fontosabbá a vertikálisnál. Sőt, az 
egyházi emberek részvétele a poli
tikában elősegítheti a színvonalas 
politikai kultúra kialakulását, a 
nézetkülönbségek békés megvita
tását.

Nem a fasori konfliktusok, nem 
-  ismét a m últ -  1987-es beiktatá
sunk felidézése jelentett nehéz pil
lanatot. Ez utóbbinál az akkori 
A EH  állam titkár várakozást tük
röző beszéde került szóba. El
m ondtam , ezt a kritikát sohasem 
értettem. M inket -  H arm ati Bélá
val * az minősített, hogy mi mit 
m ondtunk, illetve az minősít, az
ó ta  m it tettünk. M ás m it m ondott, 
m it m ond, elsősorban őt, az ő el
képzelését stb. jellemzi. Az igaz
ságnak mind,egyik,,?gy mozzanata, 
de nem önm agában determinál.

Igazán nehéz kérdés a Teológiai 
Akadém iát ért súlyos, érzésem sze
rint igaztalan bírálat volt, m int ál
talában a sommás kritikák. Neve
zetesen, hogy a lutheri teológiától, 
hitvallásainktól eltérő lenne a taní
tás. Erre csak azt m ondhattam , 
hogy számos gonddal küszködik 
az intézmény, m int az egész felső- 
oktatás. Ami az oktatást illeti, az 
egyetemeknek feladata is a sokol
dalú információk nyújtása, nem 
gondolom, hogy ezt az igényt meg
haladóan jellemzően eltérnének az 
evangélikus teológiától. M inden
esetre, aki bírál, ezt konkrétan kell 
tegye.

Kellenek a fórum ok, kell a dia
lógus, meg kell értenünk egymást, 
ha nem is kell mindenben egyetér- 
tenünk. A sokoldalú tájékoztatás 
hiánya gátolja a megújulást.

Dr. Frenkl Róbert

Im ádkoztunk -  Im ádkozzunk!
A tavaszban tomboló, hűvös, ha

vasesős, viharos szél nem kedvetlení
tette el azt a kis csapatot, amelynek 
tagjai a hirdetések között felfigyeltek 
az imanapi alkalomra.

Számunkra nem volt akadály, 
hogy a villanyvezetékeket összeke
verte az erős szél, városunkat áram- 
kimaradás jellemezte éppen az indu
lás pillanatában. Hitték és vállalták: 
jönni és szolgálni kell! Isten ügyéért. 
Igen, testvéreim, AZ IMA IS NA
GYON FONTOS SZOLGÁLAT 
mindannyiunk számára. Nemcsak az 
édesanyák, édesapák várják gyerme
keik kedves, beszámoló, gondokat 
megosztó szavait. Hanem a mi 
Mennyei Atyánk is. Az örömet vele

megosztó, a bánatot enyhítő imáin
kat nem hagyja válasz nélkül.......,0
mindig válaszol...” énekeljük egyik 
gyermekénekünkben is. Jó naponta 
megtapasztalni az ima erejét. Ilyen és 
ehhez hasonló gondolatokkal kap
csolódtunk be, idén első alkalom
mal, a Nők Világimanapja óráiba. 
Hálát adva a lehetőségért, hogy 170 
ország imaközösségei szólhattak Is
tenhez, személyesen. Az ifjúsági cso
portunkból jószívvel szolgáltak ve
lem gimnazista lányok: Bedy Csilla, 
Mesteri Rita, Kemendy Tímea, Sági 
Mónika, Bedy Eszter, Pöcze Judit. 
A vetítés időpontjáig világosság is 
lett. így a képek segítségével, a nagy 
távolság ellenére, a palesztinai asszo

nyok közel kerülhettek hozzánk. 
Összekötött bennünket az, ami kö
zös: Isten szeretete. Figyelmeztető is 
volt számunkra, hogy sokkal több 
alkalommal kellene, lehetne az elége
detlenkedés és kritizálás helyett.

Igaz, nálunk a külső körülmények 
nagyon eltérőek, de a belső békessé
günk, szabadságunk tud-e olyan de
rűs lenni, mint a kmoly gondokkal 
küzdőké? Kérhetjük a belső békessé
get, szabadságot is, imáinkban.

Március 4-én sok magyar és távoli 
testvérrel imádkoztunk együtt és 
imádkozzunk is az év minden napján 
könnyű és nehéz napjainkban, egy
aránt. Kiss Judit

Celdömölk

A stuttgarti magyar protestáns gyülekezet idén előszűr meg- létén 170-cn vettek részt. Képeinken a közreműködőket látni, 
tartotta a Nők Világimanapját magyar nyelven. Az istentiszte- Az előadást Gyökössy Kinga tartotta.

Az egyházzene a régi rendszer
ben kerítésen kívül rekedt. Nem 
kapott helyet a kultúra fórumain, 
m ert elvitatták tőle a kultúrához 
való tartozás jogát. Az egyház fa
lain belül ugyan volt egyházzene, 
de mint kulturális munka, nem 
kaphatott se nyilvános elismerést, 
se fórumot. A rádióban szerepel
tek a világi kórusok, az egyháziak 
nem. M ost m ár vannak ugyan 
helyszíni istentiszteleti közvetíté
sek, de ezeknek a keretében pél
dául nincsen alkalom egy Bach- 
kantáta előadására. Többek kö
zött ezen a helyzeten akar segíteni 
az újonnan megalakult egyházze
nei szerkesztőség.

Tevékenysége széles körű. Fel
adatának tartja, hogy a jeles tem p
lomi énekkarokat bemutassa, az 
egyházzenei rendezvényeket felve
gye, esetleg helyszíni közvetítése
ket adjon templomi hangverse
nyekről. Az osztály feladatának 
tartja, hogy a jeles ünnepeket meg

előzően az ünnephez tartozó zenei 
értékekkel megismertesse a hall
gatókat. Sorozatokat is indít. 
„A protestáns korái” című műsor
sorozat felvételei már folynak. 
Ezekben az adásokban hallhatunk 
majd egy-egy korái szövegi, dalia- 
mi keletkezésének történetéről, 
hallhatjuk a koráit orgonán, majd 
mint gyülekezeti éneket, és végül 
pedig a koráihoz tartozó orgona
feldolgozást (korálelőjátékot) is. 
A szerkesztők egyházzenei híradót 
is ígérnek, amelyből egyházzené
szekről, orgonákról, kotta-, hang
lemez- és egyéb új kiadványokról 
értesülhetünk. Célul tűzték ki a 
még egy eddig szinte alig feltárt 
anyag közkinccsé tételét, mint 
amilyen az egyházi énekek vidé- 
kenkénti variánsainak ismertetése, 
különös tekintettel a magyarorszá
gi nemzetiségi vallásos folklór réte
geire. Igen érdekes lehet ez a mi 
szempontunkból, ha a ma még 
utolérhető szlovák (békéscsabai,

nógrádi) gyülekezeteinkben élő 
dallamainkra gondolunk.

A szerkesztőség vezetője Soly- 
mosi János, szerkesztője pedig -  
aki egyben a protestáns szekció fe
lelőse is -  Pacher Gréti. Eddig a 
reformátusok jelentkeztek a genfi 
zsoltárokat ismertető sorozattal. 
A meginduló további sorozatok 
anyagiul pedig felvételek készül
tek Ruitner Sándor rendezésében 
Alföldi Boruss Csilla, Peskó 
György, Trajtler Gábor és Zászka- 
liczky Tamás orgonaművészekkel. 
A korálok éneklését a református 
Baár-Madas, az evangélikus fasori 
és Deák téri gimnáziumok kórusai 
vállalták.

Kórusfelvételekre érett műso
rokkal rendelkező énekkarok je
lentkezését várjuk.

Reméljük, hogy ez a műsorszer
kesztőség a neki megfelelő, méltó 
helyre fogja állítani egyházi zene
kultúránkat.

-r-r

Evangélikus gimnazisták múzeumi pályamunkái
Evangélikus Országos Múzeumunk a tavalyi év 

folyamán pályázatot hirdetett meg -  részben a készülő 
EXPO-ra való tekintettel I  az evangélikus gimnáziu
mok tanulói számára a kevésbé ismert, vagy még 
rejtett, az egyházhoz kötődő tárgyi emlékek felkutatá
sára.

A m egadott határidőig beérkezett pályam unkákat 
ötös bizottság bírálta el. Tagjai Fabiny Tibor egyház
történész, Gryllus Vilmos építészmérnök, Martos Ka
talin iparművész, Pázmány Agnes művészettörténész 
tanár és Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész 
volt.

Az I. díjat a bizottság nem adta ki. II. díjat nyert 
Sándor Zsuzsanna, a Soproni Berzsenyi Dániel Gim
názium II. osztályú tanulója „A lovászpatonai evan
gélikus templom és ismeretlen falképe” című dolgoza
tával. IV. dijat nyert Péter Krisztina, a Nyíregyházi 
Kossuth Lajos Gimnázium IV. C. osztályú tanulója 
„A nyíregyházi evangélikus templom toronyórája és 
harangjátéka” című dolgozatával. Két további pályá
zó az „Evangélikus templomok M agyarországon” ci- 
mű értékes könyvalbumot kapta ju talm ul: Kiss Kata
lin, a Deák téri Gimnázium I. B. osztályú tanulója

Bénye anyaegyházközség templomáról írt, Pityer 
Gabriella, a Soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium 
I. osztályú diákja a Gálfly-hagyaték soproni műtárgy
anyagának a történetét dolgozta fel.

Reméljük, hogy a hasznosnak bizonyult kezdemé
nyezés egyházi iskoláink több más diákját is ösztö
nözni fogja egyházunk kulturális és művészeti múltjá
nak kutatására.

F. T.

A m isszió kezdetei
Az antiókhiai gyülekezetről irta meg 

Lukács, hogy a gyülekezet vezetői kö
zül hogyan küldtek ki kettőt a Szentlé
lek biztatására -  Pált és Barnabást -  
missziói feladattal. (ApCsel 13,1-3.)
A nagykorú, felelős gyülekezet nem
csak a maga hasznát nézi, hanem tud 
áldozatot is hozni: lemond egy-egy ige
hirdetőről, imádságaival és anyagilag 
is támogatja azt, aki missziót végez.
E nélkül a háttérszolgálat nélkül hiába 
fáradnak a misszionáriusok. A te hát
térszolgálatodra is szükségünk van!

Pál apostol Silással és Lukács dok
torral indította el a missziót Európá
ban, és a Krisztus születése utáni első 
ezer év elteltével már keresztyén Euró
páról beszélhetünk. A mai Magyaror
szág területén -  Pannóniában is voltak 
Jézust követő római légionáriusok, és 
a később itt élő szlávok is keresztyének 
voltak. A honfoglalás után a magyar 
fejedelem is úgy látta jónak, ha egész 
népével együtt felveszi a keresztyénsé-

M agyarországon
get. Tudjuk, hogy ez a tömeges megke- 
resztelés nem teremtett mindjárt min
denütt élő hitet és a misszionáriusok 
térítő munkáját a megkereszteltek ké
sőbbi tanítása, nevelése tette teljessé. 
Ezért tömegesen küldtek hazánkba 
szerzeteseket, hogy elvégezhessék ezt a 
feladatot.

De vajon ma nem így van ez? Meg
keresztelünk kis gyermekeket, akiket 
csak később tanítunk Jézus Krisztus 
megismerésére. Nem nagy ma is a szín
ből való keresztyének köre? Nem tar
tozol te is azok közé, akik nem veszik 
komolyan a lelki növekedés fontossá
gát?

Fél évszázad múltán újra szüksé
günk volt a misszióra. A reformáció 
tanítványai, a Bibliához visszatért pa
pok, prédikátorok jöttek vissza a kül
földi egyetemekről, hogy magyar né
pünknek a tiszta evangélium hirdetésé
vel szolgáljanak, és tették ezt olyan ál
dással, hogy az ország lakosságának

90%-a az 1500-as években evangélikus 
lett. Gyakorolták hitüket üldöztetés 
közben, a lelki vezetők bebőrtönözése, 
gályarabsága alatt is. A családfő olvas
ta háznépének naponta a Bibliát, éne
keltek, imádkoztak együtt. Megtartot
ták a hitet Luther Kiskátéjának segítsé
gével. Missziót végeztek szűk környe
zetükben.

Milyen családfő vagy te? Gondolsz-e 
rá, hogy tieidnek nemcsak testi, de lelki 
eledelre is szüksége van?

A hívő evangélikus nádorasszony -  
Mária Dorottya -  imája hozott újra 
misszionáriusokat hazánkba. 1839-ben 
a Skót Misszió kezdi meg itt munkáját, 
elsősorban az itt dolgozó angolul be
szélők között, de általuk, és az I. Világ
háború után megjelenő Norvég Misz- 
szió által a budapesti magyar anyanyel
vűek közül is' sokan hitre jutnak; elin
dul valami új a protestáns egyházak
ban, melynek hatását ma is érezzük. Ne 
félj te se attól, hogy be kell látnod, nem 
elég határozott kegyességed, szükséged 
van új kezdésre, megtérésre!

Bencze Imréné

DIAKÓNIAI EVANGELIZÁCIÓS 
KONFERENCIÁT

tartunk Gyenesdiáson 1994. június 20-23-ig. 
(Érkezés 20-án du., elutazás 23-án du.)
A Konferencia témája kapcsolódik a „Család 
éve” gondolatához.
Elsősorban azon Testvéreinket hívjuk Konferen
ciánkra, akik a gyülekezeti diakóniában munkál
kodnak.
(Előadók: dr. Muntag Andor professzor, Lábos
sá Lajos esperes, Szimon János lelkész, ifj. Ken- 
deh György lelkész)
Jelentkezés ifj. Kendeh György diák. üv. lelkész 
címén -  1134 Budapest, Kassák u. 22. -  1994. 
május 30-ig.
Részvételi díj: 1000,- Ft.

FELHÍVÁS
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat tájékoztatja a 

gyülekezetek tagjait, hogy tanfolyamot szervez budapesti 
Szociális Központjában (Budapest, 1138 Turbina u. 2-4.) a 
„Szociális munka alapkérdései” cimmel. A kurzus előadói 
neves egyházi és világi szakemberek.

A tanfolyam évi többszöri alkalommal kerül megrende
zésre, egyenként 25 fő részére. Egy kurzus négy hétvégét 
foglal magában (péntek reggeltől szombat délig).

A hallgatók számára ingyenes szállást (korlátozott szám
ban) étkezést és utazási költségtérítést biztosítunk.

Résztvevőként elsősorban olyan önkéntes segítőkre, gyü
lekezeti tagokra számítunk, akik érdeklődnek az emberi 
problémák iránt, többet kivánnak tudni a szociális munká
ról, és mindezen ismeretek birtokában hozzáértő módon 
szeretnének embertársaikon segíteni.

(Az előítéletek, a devianciák, párkapcsolati problémák, a 
hajléktalanság, munkanélküliség stb. cimű témákba nyerhet
nek mélyebb betekintést a résztvevők, szituációs játék kere

tében próbálgathatják a segítő tevékenység törvényszerűsé
geit.)

Jelentkezés -  amelyhez lelkészi ajánlás szükséges -  a mellé
kelt jelentkezési lap visszaküldésével történik, a sajtóban 
való megjelenést követően -  két héten belül.

Cím: Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Szociális 
Központ Budapest, 1138 Turbina u. 2-4. A borítékra kérjük 
írják rá: „Továbbképzés”

A pontos kezdési időpontról mindenki levélben kap értesí
tést.

A tanfolyam befejezésekor a résztvevők látogatási bizonyít
ványt kapnak!

--------------------- ITT LEVÁGANDÓ!----------------------
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----------NAPRÓL NAP RA -----------v A VASÁRNAP IGÉJE ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. április 24.

Örvendj egész föld az Istennek! Zsolt 66, 1.
Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, 

és íme: új jött létre. 2Kor 5, 17.

VASÁRNAP Pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden 
mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. 
2Kir 4,17 (Jn 15,1-8; ÍJn 5,1-4; Zsolt: 66). A végnél nem 
a fájdalom van, a végnél ott állsz Te, Uram! Veled tudom 
elviselni azt, ami fáj, védekezem, hogy úgy jó legyen, kitar
tok, ha kell, igent mondok, újra felkelek, remélek és így 
megtapasztalom; a végnél nem a fájdalom van, a végnél ott 
állsz Te, Uram! Út, igazság és élet! Nekem!

HÉTFŐ Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna 
előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. 
Neki kell majd számot adnunk. Zsid 4, 13. (Ézs 29, 15; 
Róm 1, 18-25; Ef 5, 15-20). A röntgenszemű Isten maga 
elé állít bennünket. Nem kell kérdeznie, hiszen mindenki
nél jobban ismer. Félünk ma igazán ettől a számadástól? 
Gondolunk egyáltalán rá? Vagy minden este imádságban 
számot adunk Istennek és magunknak arról, mit tettem s 
mit kellett volna tennem? Milyen jó lenne minden este ilyen 
számadással nyugovóra térnünk.

KEOO Nektek pedig még a hajatok szálai is mind meg 
vannak számlálva. Ne féljetek! Lk 12, 7 (Józs 8, 1; Jób 
38,31-38; Ef 5,21-33). A félelem korunk talán legrosszabb 
betegsége. Mindannyian félünk valamitől. Ha bibliánkat 
fellapozzuk, az év minden napjára találunk egy igét, ami
ben ez a két szó benne van; ne félj! Ez a reménység, az új 
lehetőséged, a biztatás. Tudjuk ezt a két szót így elfogadni, 
mint ami életet megváltoztatón szól hozzánk.

SZERDA Á hit pedig a remélt dolgokban való bizodalom, 
és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek 
a hitnek az alapján nyertek az Istentől jó  tanúbizonyságot 
a régiek. Zsid 11,1-2 (Jer 6,16; 2Kor 4, 16-18; Ef 6,1—4). 
„Hinni taníts Uram!” Mert mi látni és megtapasztalni 
szeretnénk. A nem látható dolgok mindig felkeltik kíván
csiságunk és érdeklődésünk. Istennél azonban ez a kíván
csiság olyan sokszor válasz nélkül marad. „Reménységem

te légy nekem, nagyhatalmú, bölcs Istenem! Tőled legyen 
segítségem, mikor terhel én sok vétkem!”

CSÜTÖRTÖK Á pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én 
nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, 
és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Jn 
14,26. (Neh 9,20; ApCsel 17,22-34; E f6 ,5-9). Szentlélek 
Isten, szállj reánk, elmét derítő tiszta láng. Öntsd lelkeink- 
be, melyeket megszenteltél, kegyelmedet! Kit Isten, mint 
vigasztalót, nekünk ajándékul adott, minden jónak bő 
kútfeje, lelkünk világa s élete. Érzékeinkre fényt deríts, 
kebelt erényre fölhevíts. Testünk erőtlenségeit védjék ma
gas kegyelmeid! Kísértésekben el ne hagyj, szivünkbe bé
kességet adj! Légy útjainkban fővezér, ne élje népedet 
veszély! Legyen dicsőség, ó Atyánk, neked, s kitől megvál- 
tatánk: Fiadnak, a Vigasztalót áldnám veled, mint egy 
valót! Ámen

PÉNTEK Áz imádkozásban legyetek kitartóak, ne szűnje
tek meg hálát adni. Kol 4, 2. (Zsolt 1,15-18; Ef 6, 10-17). 
„Imádkozzatok és buzgón kéijetek! Bűnös voltunkért, 
Uram, ó, ne vess meg! Tiszta szívet és Szentleiket adj 
nékünk! Hallgass meg. Fiad nevében ha kérünk!” Olyan 
hamar ellankad az imádságunk! Add Istenünk, hogy ellan
kadt kezeinket mindenkor tudjuk újból imádságra össze
kulcsolni. Ne szűnjünk meg Néked hálát adni, hiszen min
denünk, amink csak van, tetőled kapjuk.

S20MBAT Jézus mondja: Ti test szerint ítéltek. Én nem 
ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én 
ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, 
aki elküldött engem. Jn 8, 15-16 (Zsolt 89, 15; Kol 1, 
19-23; Ef 6,18-24). Ne ítéljetek! Ez a kérés az, amit talán 
a legnehezebb megtanulni az embernek. Olyan könnyen 
ítélünk, sokszor ok nélkül, hamis, vagy kevés tudással. 
Add Uram, hogy minden ítéletünkben körültekintőbbek 
legyünk! Tudjuk egymást a szeretet szemüvegén át látni, 
s így egymásra tekinteni. Te taníts bennünket meg arra, 
egyedül a Te ítéleted az, ami minden igazságot fel fog fedni. 
Előtted kell mindannyiunknak megállni.

Nagy Edina____________________J

Romantika
Sokféle gyár van és mindenütt 

gyártanak valamit. Talán ruhát, 
cipőt, gyógyszert -  vagy rádiót, 
mosógépet, sőt autót, még házat is.

A Sátán is gyárt valamit, az ő 
termékét úgy hívják: mentség. 
Mentség -  a bűnre. De így is 
mondhatnám: gyártja a „romanti
kát” a bűn körül. A szép kifogáso
kat, amikkel felcicomázhatom a 
bűnt.

Romantika... Hát igen, a leg
több bűn ezzel kezdődik. Az első 
is így kezdődött: „Az asszony úgy 
látta, jó  volna enni arról a fáról, 
mert csábítja a szemet...” Szépnek 
látta a tiltott gyümölcsöt. Ugye 
tudjuk, hogy kevés olyan veszedel
mes szó van a világon, mint az, 
hogy „szép” ?

A házasságtörés sem a „csúnya” 
dolgokkal kezdődik: veszekedés, 
gyűlölködés, válás, infarktus. Ha
nem pl. így: „Férjem nem elég mű
velt, egy filmet sem lehet vele meg
beszélni, nekem szellemi igényeim 
vannak. Jó, hogy ott van a főnök

vagy a kolléga. Milyen „szép” vele 
megbeszélni ezeket...”

Szép. Vegyük észre, hogy milyen 
kívánatosak tudnak lenni ezek a 
mentségek. Szépen be vannak cso
magolva színes reklámpapírba. 
Szép egy kicsit lazítani a munká
ban, a háztartásban, gyerekneve
lésben vagy a vasárnap megszente
lésében.

Bibliánk arról beszél, hogy hű az 
Isten és tőlünk is hűséget kíván. 
De vigyázzunk: a hűségből se csi
náljunk romantikát, azzal, hogy 
elleplezzük a vele járó  áldozatot, 
lemondást. A hűségnek mindig ára 
van. Megdöbbentően bizonyítja 
ezt, hogy Isten hozzánk való hűsé
gének ára az Ő Fiának golgotái 
halála volt. Gondoljuk végig, hogy 
minden az életben csak annyit ér, 
amennyi lemondást, áldozatot vál
lalunk érte. A szép esküvői beszé
dek sokszor meghamisítják és elta
karják azt a tényt, hogy mennyi 
lemondás, áldozat vár a közös 
úton induló fiatalokra. Talán ezért

is van a gyors kiábrándulás és sza
kítás.

Ne csináljunk rom antikát a 
gyermeknevelésből sem. Sajnos, 
sokszor csak addig tart a rajongó 
szeretet a gyerek iránt, amíg játsza
ni, gyönyörködni lehet benne. De 
ha eljön az a pillanat, am ikor szó
rakozást, karriert kell félretenni 
m iatta, vagy ha virrasztani kell, 
mert beteg, ha tanulni kell vele, 
büntetni, idegeskedni kell m iatta -  
akkor sokszor vége a szeretetnek 
és jönnek a panaszok. Nem foly
tatjuk a példákat, bár lehetne még 
sorolni, hogy mi mindenből csinál 
az ember rom antikát. Bizony még 
a halálból is, amikor azt mondja a 
nóta: „odalent m ár nem fáj sem
mi”. .. Szép -  de sajnos nem igaz.

Vigyázzunk: a méreg cukrozva 
is öl. Ami „szép” , lehet nagyon 
veszélyes is.

Vasúti átjárónál látjuk a kiírást: 
„Vigyázz, ha jön  a vonat!”

És tegyük hozzá: vigyázz, h a jön  
a rom antika!...

Gáncs Aladár

LUTHERÁNUS STATISZTIKA

Az 1993-as felmérés szerint a világon 
58,5 millió evangélikus ember él (1992- 
ben ez a szám 58,3 millió volt). Meg
oszlásuk szerint Európa 37,6 millió 
evangélikust számlál, Észak-Amerika 
8,6 milliót, ̂ Afrika valamivel több mint 
6 milliót, Ázsia 4,5 milliót, és Latin- 
Amerika mintegy 1,3 milliót.

A világ országait tekintve a Svéd 
Lutheránus Egyház vezet 7,6 millió 
taggal, utána Amerika 5,2 millió, majd 
Finnország következik 4,6 millió evan
gélikus egyháztaggal.

Az előző évekhez képest általában 
nem jegyezhetők jelentős változások, 
bár érdekes módon a kis Horvátor
szágban az Evangélikus Egyház tagjai
nak száma 1993-ban 4 ezerről 7 ezerre 
szaporodott.

*

AZ EMBERISÉG JÖVŐJÉÉRT

Évenként 8 millió gyermek hal meg 
gyógyítható betegségekben (tüdő- 
gyulladás, hasmenés, kanyaró, teta
nusz és szamárköhögés) -  ez az 
1993-as év szomorú mérlege. Az 
UNICEF, az ENSZ Gyermekügyi 
Bizottsága ezért felszólította a kor
mányokat, hogy az eddigi összeg 
kétszeresét költsék „az emberiség jö 
vőjének biztosításra: a növekvő sze
génység, a túlnépesedés és ennek kö
vetkeztében a környezetrombolás ör
dögi körének megállítására”, a fegy
v e rk é n re  évente kiadott majd 1 bil
lió dollárt (!) fordítsák a jövő nem
zedék, a gyermekek egészséges élel
mezésére, tiszta ivóvízzel való ellátá
sára, gyógykezelésére és taníttatá
sára.

Mert ma a világon minden harmadik 
gyermek alultáplált, s ezért a fejlődés
ben visszamaradt. Évente többszázezer 
gyerek vakul meg. lesz süketté, nyomo
rék k á  vagy szellemi fogyatékossá vita

min- és jódhiány következtében. Az 
utolsó évtizedben másfélmillió gyer
mek halt meg és további 4 millió lett 
nyomorék háborús cselekmények 
miatt és kb. 17 millió gyermek él mene
kültként a világon. Az ijesztő számok 
mögött gyermekek és anyák iszonyú 
szenvedéseibe kellene belegondolni és 
-érezni ahhoz, hogy meginduljon a vi
lág ennyi nyomorúságon!

Pedig fekete Afrika népessége a kö
vetkező 40 évben megháromszorozó
dik, Ázsiáé 3 milliárdról 5 milliárdra 
nő, és ez a természet teljes kizsákmá
nyolására fog vezetni, ha a fejlett or
szágok meg nem állítják az „ökológiai 
elszegényedésnek ezt a rettenetes spi
rálját”.

ÚJJÁÉPÍTIK A VILÁG 
LEGNAGYOBB 

ORTODOX KATEDRÁLISÁT

1994. január 10-én Moszkva főváro
si kormányzata határozatot hozott, 
hogy a világ valamikor legnagyobb or
todox katedrálisát, a Sztálin parancsá
ra 1931-ben felrobbantott moszkvai 
„Krisztus-Megváltó Katedrálisát” újra 
felépítik. A többezer tagot számláló fő
városi kormányzat szvivője bejelentet
te, hogy az óriási építkezésre a hívek 
mris 50 millió rubelt gyűjtöttek össze, 
és a hatalmas, 10-15 évet igénylő ter
vért a katedrális eredeti és jövendő 
helyszínén, a Kreml közelében emelt 
kis fakápolnában sokszázan hálaadó 
istentiszteleten imádkoztak.

PÁLYÁZATOK
A Fóti ökumenikus Általános Iskola pályázatot hirdet az 1994/95. tanévre: 

alsó és felső tagozatos napközis; első osztályos tanító; matematika-fizika-számí- 
tástechnika szakos; kémia-bármely szakos; technika-számítástechnika szakos; 
testnevelő, bármely szakos; német-bármely szakos pedagógus áDások betölté
sére.

Bérezés: szakképesítéstől, szolgálati időtől függően, megegyezés szerint.
A pályázathoz csatolni kell: oklevélmásolatot; önéletrajzot; lelkészi ajánlást.
A pályázatot az alábbi címre kérjük küldeni: Fóti Ökumenikus Általános 

Iskola, 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. T .: 06-27-358-022/155 m.
Megközelíthető a metró Újpest-központ végállomásától távolsági busszal.

*  *  *

A Fóti ökumenikus Közművelődési Egyesület pályázatot hirdet a Fóti ö k u 
menikus Általános Iskola igazgatói munkakörére.

Pályázati feltételek: egyetemi vagy főiskolai végzettség; legalább 3 éves 
vezetői, és legalább 5 éves tanári gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell: oklevélmásolatot, önéletrajzot; részletes pedagó
giai programot, amelyben a pályázó kifejti, hogyan kívánja vezetni az intéz
ményt; lelkészi ajánlás.

A megbízás 5 tanévre szól. Bérezés: szakképesítéstől, szolgálati időtől füg
gően, megegyezés szerint.

A pályázat elbírálásának határideje a benyújtás határidejétől számított 30 
napon belüL

Az állás elfoglalásának ideje: 1994. augusztus 1.
A pályázatot az alábbi címre kérjük küldeni: Fóti ökumenikus Általános 

Iskola, 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. T.: 06-27-358-022/155 m.
Megközelíthető a metró Újpest-központ végállomásától távolsági busszal.

JÉZUS VAN ITT!
Márk 2,18-22

Lelkésztársam m ondta el, hogy 
amikor az ifjúsági bibliaórára hí
vogatott, egy fiatalember azt kér
dezte tőle: „Tisztelendő úr, maguk 
mit tiltanak?” A keresztyénség en
nek a fiatalnak tiltást, lemondást, 
őnmegtagadást jelentett csupán.
. Amikor M elanchthon Fülöp 

Luther koporsója felett gyászbe
szédét tarto tta , meleg szavakkal 
dicsérte a nagy halottat. Aztán egy 
feltűnő gondolatot m ondott. Azt, 
hogy egyetlen váddal szemben 
képtelen Luthert védelmébe venni, 
hogy tudniillik egész életében és 
beszédében „túl vidám” v o lt! G on
doljuk meg: egy embert, aki szer
zetes koráról mindig úgy emléke
zett megrázóan, hogy félelemteli, 
elviselhetetlen szomorúságban, a 
bűntudat kínos szom orúságában 
élt -  most szinte legközelebbi ba
rátja „túl vidám”-nak tartja. Mi 
történhetett vele, hogy még a sírjá
nál is meg lehetett említem ezt a 
vádat?

Mi történt vele? M egismerte az 
evangéliumot! Megismerte az igazi 
Krisztust! A Vőlegény Krisztust! 
Luther ráébredt arra, hogy itt a 
vőlegény, tehát „lakodalm i idő t” 
élünk. Örömidőt. Am ikor nem bi
zonytalanság kétsége, bűnünk 
miatti ítélet félelme, rettegése kell, 
hogy eltöltsön, hanem felszabadult 
öröm, boldogság. A feltám adott 
Krisztus m egszabadított bűn és 
halál rettenetétől. Régi ismerő
sömmel találkoztam  nemrég. R a
gyogott az arca, m intha kicserélték 
volna. K itörő örömmel újságolta: 
„Itthon volt a fiam az ünnepek 
alatt!” Am ikor velünk van az, akit 
szeretünk: öröm  tö lt el, s valóság
gal újjászületünk. Keresztyénnek 
lenni azt je len ti: hisszük, hogy ve
lünk van Krisztus! Ez az a boldog 
tudat, amely frissít, erősít és hor
dozó erőt jelent.

Sok a félreértés még m a is. Van 
úgy, hogy m int az előbb említett 
fiatal, csak világtagadást, önkín
zást, önm arcangoló m agábazárkó-

zást gyanít a hivő élet m ögött. Pe
dig Krisztus közösségteremtő, az 
ember mellé álló, a világhoz és a 
világért jö tt Szeretet. K ánában 
bort ad o tt a násznépnek. A tópar
ton kenyeret az éhezőknek és 
N ainban visszaadta az életet! 
Vagyis mindig ad okot az örömre. 
Hiszen jelenlétével tanúsítja bocsá
natát, elűzi a gonoszt és beragyog
ja  életünket.

Van úgy, hogy a hivő keresztyén 
életét -  megszokásnak tartják. 
„Nevelés dolga!” m ondják. Tanul
ni kell, gyakorolni, s akkor megér
tik majd az emberek. M intha a 
sokszori ismétlés vérünkké tehetné 
azt. De m ár az 1800 évvel ezelőtt 
keresztyénné lett Tertullianus is 
azt hirdette: „Jézus sohasem állí
to tta  m agáról, hogy ő a megszo
kás, hanem ez t: Én vagyok az út, 
az igazság, az élet!” A megszokás 
sokszor üresség, vagy rutin  -  s z ív  

nélkül. Régen rossz, ha a házastár
sak csak „összeszoktak”, vagy 
„belerázódtak” . A keresztyén hit 
sem megszokás, hanem  az a túl
csorduló öröm : Krisztus van itt! 
I tt az Isten köztünk!

Ez „lakodalm i” ö rö m ! M indent 
szétfeszítő boldogság. Olyan, mint 
az új bor, a m ust, amely forr és 
szétrepeszti a töm lőt. Az öreg bor 
könnyen savanyodik. De a must 
édes. Ilyen édes az evangélium is, 
a kegyelem, am it nem érdemelünk 
ki, csak kapjuk. Csak úgy, ingyen! 
Krisztusért -  és Krisztusban, aki 
itt van köztünk! Jubilate! Örven
dezz Istennek egész fö ld ! Énekeljé
tek neve dicsőségét!

Bencze Imre

IMÁDKOZZUNK:
Itt az Isten köztünk, Ő, kit éjjel nappal 
angyalsereg áld, magasztal.
Néki énekelnek a mennyei boldog lel
kek.
Ó, Urunk, halld szavunk, 
ha mi, kicsiny néped, hódolunk tenéked! 
Csodálatos Felség, hadd dicsérlek téged, 
hadd szolgáljon lelkem néked.
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Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX., Ady E. 
u. 89. de. 10. G y ő ri J á n o s  Sám uel. Csepel, 
XXI., Deák tér de. fél 11. M ezősi G yörgy. 
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Rőzse 
István . Budaörs, Ref. Imaház de. 9. Rőzse 
István .

HÚSVÉT UTÁNI 3. VASÁRNAPON az 
oltárterítő színe: fehér. A délelőtti istentiszte
let oltár előtti igéje: lP t  1,3-9; az igehirdetés 
alapigéje: Mk 2,18-22.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ: 
19.00-19.15-ig, 41 m-es rövidhullám,
7385 kHz: április 23. szombat: Győri János 
Sámuel műsora.

április 24. vasárnap: Öröm a könnyben és 
mosolyban -  Boriimé Márta.

Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisszió, 
2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

ERŐS VÁR A M I ISTENÜNK címmel 
evangélikus műsort közvetít a Kossuth Rádió 
április 25-én, hétfőn, 13.30-tól.

HAZAI ESEMÉNYEK
OROSHÁZA

A gyülekezet 1994. április 17-24. kö
zött a várossal együtt ünnepli fennállá
sának 250. évfordulóját. Ebből az alka
lomból új evangélikus templom alapkő- 
letételére kerül sor Orosháza-Szőlővá- 
ros részében, április 24-én, vasárnap 
de. 9 órakor. Utána ünnepi istentiszte
let lesz a templomban de. 10 órakor. 
Mindkét alkalommal igét hirdet dr. 
Harmati Béla püspök.

TÓTKOMLÓS
A gyülekezet hosszú előkészület után 

megkezdi szeretetotthonának építését. 
A 70 főt befogadó modern otthon alap
kőletételének ünnepségét április 24-én, 
vasárnap du. 3 órakor tartják dr. Har
mati Béla püspök szolgálatával. Ugyan
ezen a napon lesz a várossá alakulás 
ünnepsége is, melyre egyházunk részé
ről meghívást kapott dr. Harmati Béla 
püspök.

lyet Göncz Árpád köztársasági elnök a 
Parlamentben nyújtott át. Közöttük 
egyházunk tagjai sorából 

dr. Fabiny Tibor, a Teológiai Akadé
mia tanszékvezető tanára, az Evangéli
kus Múzeum^ igazgatója a M agyar  
K öztársasági É rdem rend K ö zép kereszt
j e  (polgári fo k o z a t)  kitüntetést,

Udvaros Béla, az Evangélium Szín
ház rendezője a M a gyar K öztársasági 
É rdem rend T isztikeresztje  (polgári f o 
k o za t)  kitüntetést,

Kristóf Attila újságíró, ugyancsak a 
M agyar K öztársasági É rdem rend T isz
tikeresztje  (polgári ta g o za t) kitünte
tést,

Endreffy Ildikó, Nyíregyháza város 
polgármestere a M a g ya r K öztársasági 
É rdem rend K iskeresztje  (polgári tago
za t)  kitüntetést kapta tudományos 
munkássága elismeréseként.

Szeretettel köszöntjük a kitüntetette
ket.

HALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy dr. 

Nagy Tikomé, szül. Horváth Zsuzsan
na, a FÉBÉ Evangélikus Diakonissza 
Egyesület tagja 1994. április 1-én, 66 
éves korában, hosszú, súlyos betegség 
után megtért Teremtő Urához. Búcsúz
tatása 1994. április 21-én a Farkasréti 
Temetőben volt.

Apróhirdetés

„A lcsú td o b o z , E rcsi, E tyek , K ajászó , Páz- 
m án d , R áck eresz tú r, S zár, Szárliget, T ab a jd , 
T o rd as , V ereb , C sabd i község  te rü le tén  élő 
egyéneket k eresü n k  szervező m u n k á ra . K ö lt
ségeit té rítjü k . Je len tkezéseket P R O S P E R I
T Á S 1994. jeligére  kérjü k  a  k iad ó h iv a ta lb a .

GÉM o lasz  házi és tem p lom i, v a lam in t 
RODGERS am erik a i tem plom i orgonák ren 
d e lh e tő k  a  m agyaro rszág i képviseletnél. 

T e l.: 112-8410

A Keresztény-Zsidó Társaság április 
27-én, szerdán du. 8 órakor a Csepeli 
Kolping Otthonban (XXL, Kiss János 
altábornagy u. 43.) rendezvényt tart, 
melyen dr. Szécsi József, a Társaság 
főtitkára tart előadást A keresztény
zsidó párbeszéd hitoktatási szempont
jai -  címmel.

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája április 24-én: Imádkoz
zunk azért / elmélkedjünk arról, hogy 
az őrzők felismerjék: hivatásuk akkor 
lesz nemes, ha a fogvatartottak leikéért 
is felelősséget éreznek és vállalnak.

VENDÉGELŐADÁS HALLÉBAN 
A hallei egyetem alapításának 300. 

évfordulója alkalmából tudományos 
ülésszakot rendezett a Francke sehe 
Stiftungen vezetősége. A résztvevők 
finn, észt, lett, litván, lengyel, cseh, 
szlovák és magyar területekről jöttek. 
Egyházunk részéről Fabiny Tibor teo
lógiai tanár tartott előadást „Egyház
történeti kapcsolatok Halle és Magyar- 
ország között a Rákóczi-szabadság- 
harc idején” címmel.

A FÉBÉ Szociális és Rehabilitációs 
Szolgáltató Bt. kiadásában megjelent 
egy indiai elbeszélés Túrmezei Erzsébet 
fordításában: A vonat nem  állt m eg -  
címmel. Ára 180,- Ft. Ugyanott kapha
tók különböző fából készült jelvények, 
jelképek, imazsámoly, gyertyatartók és 
bibliai játékok, valamint színező füze
tek gyermekeknek. Cím: FÉBÉ Bt. 
2081 Piliscsaba, József Attila u. 7-9.

Az Európai Kulturális Hónap alkal
mából többen kaptak kitüntetést, mc-

A Soros Alapítvány első negyedévi 
díjait kiosztották. A díjazottak között 
vannak: A B erzsenyi D ániel Evangéli
ku s G im názium  Sopron -  Tehetségkuta
tó versenyre 300 000,- Ft és egy számí
tógépet,

A MEVISZ 500 000,- Ft-ot kapott.

NYÍREGYHÁZA-BORBÁNYA 
Március 6-án a borbányai templom

ban a gyülekezet lelkésze, Laborcziné 
Sztankó Gyöngyi istentisztelet kereté
ben iktatta be az új presbitereket, Mar- 
tinovszky Istvánt, Szakady Gézát, Ve- 
czán Zoltánt. Munkájukra Isten áldá
sát kérte dr. Bodnár Z so lt, a körzet 
felügyelője is. A beiktatás alkalmával a 
gyülekezet énekkarának kamarakóru
sa szolgált.

NYlREGYHÁZA-KISTEMPLOM 
Böjt második hetében esténként ven

déglelkészek szolgáltak. Mekis Ádám 
acsai, Fodor Viktor budapesti kórházi 
lelkész, valamint Szemerei János torda- 
si lelkész igehirdetéseit hallhatták a 
gyülekezet tagjai.

Az Evangélikusok Közössége az 
Evangéliumért (EKE) csendesnapot tart 
1994. május 7-én, szombaton 10 órától 
16 óráig a kispesti evangélikus temp
lomban. Szeretettel hívjuk Testvérün
ket erre az alkalomra és kérjük, hívjon, 
hozzon másokat is. A csendesnap té
mája: Ki ne dicsőítené a te nevedet? (Jel 
15,4). A templom (Budapest XIX., 
Templom tér 1.) megközelíthető a 3. 
Metró Határ úti végállomásától 42-es 
villamossal, vagy a Kőbánya-Kispest 
végállomástól 68-as busszal. A résztve
vők teát. üditőt kapnak.

K ism ére tű  g a rzo n lak ás t vennék . S Ü R 
G Ő S . R a d o sn é  Lengyel A n n a  T el.: 167-3219 
(este). L evélcím : 1025 T ö rö k v ész  ú t 95-97/A

S zere te tre  v ágyó , nem  szép, gyerm ektelen , 
fő isko lai végzettségű nő  (155/45 éves) ke
resztyén  g o n d o lk o d ású  tá rsa t keres. „L égy 
csendes szívvel”  je ligére a  Szerkesztőség  c í
m ére.

E vangélikus
É le t

A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és  kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY
Szerkesztőség és kiadóhivatal
Postafiók 500. BUDAPEST 1447.
Telefon: 138-2360
Árusítja a  Kiadóhivatal és a
Magyar Posta RT.
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Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
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Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési díj: fél évre 680 Ft, 
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Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
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A zene a szomorú ember legjobb vigasztalója

Luther

ÁRA: 25 Ft

A TARTALOMBÓL

KIK OSZTJÁK EL AZ EGYHÁZ PÉN ZÉT?

NAGYHÉT A LÍCEUMBAN

KÁNTORVIZSGA FÓTON

ID . H A R M A T I BÉLA

ANYÁM*
Életéből ki adott életet?
Kicsike bölcsőbe ki fektetett?
Ki pólyáit be féltő szeretettel?
Ki szoptatott délben, este, reggel? 
Almaimban is ki vigyázott rám?
-  Te voltál az, szerető jó Anyám!
Ki fürdetett langyos vízben engem?
Még alighogy a világra jöttem,
Tisztogatta arcom, lábam, kezem,
Közben mindig játszadozott velem, 
Megcsókolt, ha sírásra görbült szám ,...
-  Te voltál az, szerető jó Anyám!
Kinek száját utánozta ajkam?
Miközben az első szót gagyogtam,
Nagy gyöngéden ki fogta meg kezem, 
Hogy botolva járjak a szőnyegen?
Ki csitította haragvó Apám?
-  Te voltál az, szerető jó Anyám!
Ki tördelje kezeit fölöttem,
Ha megfáztam és nagyon köhögtem?
Ki virrasztott lázálmaim felett,
Ha vészes kór az ágyba fektetett?
Ki varrta, mosta, vasalta ruhám?
-  Te voltál az, szerető jó Anyám!
Ki kulcsolta imádságra kezem?
Jött szívesen a templomba velem?
Ki készített mindennap ebédet?
Rakott elém kedvem szerint étket?
Ki védett, ha ellenség támadt rám?
-  Te voltál az, szerető jó Anyám!
Ki nézte el sok gyarlóságomat?
Irányozta jó útra lábomat?
Megbocsátott, amikor vétkeztem,
Fölemelt, ha a földön hevertem.
Ki könyörgött mindig áldást reám?
-  Te voltál az, szerető jó Anyám!
Sírhalmodnál, amikor megállók, 
Imádkozom és magamba szállók.
Olyan sok jót tettél te énvelem,
Kevés arra minden köszönetem,
Csak áldásra, áldásra nyílik szám... 
Szépemlékü, szerető jó Anyám!!!

Anyák napja, 1964. V. 3.
( A szerző  m ost m egjelent Vallásos kö ltem ények  
c. kö te tébő l.)

ÉDESANYÁM
Anyák napján csak személyes hangon tudok írni. 

Talán bocsánatos bűn ez még a hideg-rideg huszadik 
század végén...

Isten csodálatos ajándékainak sorából az egyik leg
csodálatosabb az, hogy szülőket adott. S ha hiszem, 
hogy nem vélelenül élek, hanem Isten teremtő szerete- 
téből, akkor hiszem azt is, hogy nem véletlenül kap
tam  szüléim ét: Ok is Isten ajándékozó jóságának jelei. 
így tekinthetek rájuk, így fordulhatok hozzájuk, így 
adhatok hálát értük, így van küldetésem velük kap
csolatban.

A mai napon azonban az édesanyákat hordozzuk 
imádságban. Lehet-e szebb ajándék egy édesanyának, 
ha gyermeke nem formálisan -  hanem szíve mélyén 
im ádságban hordozza. H a az im ádságban helye van 

.az édesanyámnak, akkor helye lesz a beszélgetésben 
is, a sűrűn teleírt naptáram ban is ..., akkor közösek 
lesznek az örömeink és bánataink, s mindig jó  lesz 
hazamenni, akkor természetes lesz a kapcsolatunk, s 
még az önálló lábra állás u tán  is gyermeke m aradha
tunk az életút végéig; akkor a feltámadás reménységé
vel tudom  elengedni a kezét, ha int az óra, s akkor 
valóban áldott lesz az emléke -  még a messzi távolból 
is.

Édesanyám -  a legjobb ízű m agyar szó; mindig 
zam ata van.

Édesanyám! Isten áldjon meg azért, hogy testedben 
engedted, hogy a Mennyei Atya keze megformáljon, 
légy áldott azért, hogy világra hoztál, gondoskodtál 
rólam, s felneveltél. Légy áldott azért, hogy társa 
voltál édesapámnak a nevelés nem könnyű m unkájá
ban. Légy áldott azért, hogy nem csak fontos mozdu
latokra tanítgattál, hanem imádságra is összekulcsol
tad kezemet. Légy ezerszer áldott, hogy az Isten ke
gyelmét nem hallgattad el előlem, sokszor megbotló 
gyermeked elől. Légy áldott azért, hogy szereteted 
értelmes, gondolkodó, hosszú távra irányító volt. 
Légy áldott, hogy minden korszakban ugyanazzal az 
indulattal másképp tudtál szeretni. Légy áldott ázért, 
hogy felnőtt gyermekednek is é d e s a n y a  m aradtál.

Nem tudom  én ezt a sort befejezni. Emlékek ezrei 
tolakodnak elő szívemből a fejembe: Gyermekkori 
élményfoszlányok, kam aszkori pillanatok, felnőttko
ri nehéz, de együtt áldottá  vált percek. Mindezeket 
köszönöm  neked, s rajtad  keresztül A nnak, akinek Te 
is Gyermeke vagy: Mennyei A tyánknak.

S azért is im ádkozom , hogy olyan gyermeked m a
radhassak, aki nem fájdalam at okoz, hanem örömet 
szerez, aki nem fokozatosan elszakad, hanem mind 
jobban  kötődik, aki nem szégyellni való, hanem akire 
átmelegedő szívvel m ondhatod: gyermekem.

Végül Istent kérem, hgy ezt a napot is ő tegye 
áldottá. M ert ha ezt ő megteszi, akkor nem m arad 
anyák napja a 364 napig elmulaszott szeretet képtelen 
pótlása, hanem a form álódó, de állandóan meglévő 
szeretetkapcsolat különösen is jeles napja.

Isten áldjon meg Édesanyám!
Ifj. Hafenscher Károly

ARTIKULÁRIS NAP

1994. május 15-én, vasárnap VADOSFÁN lesz az 
idei Artikuláris Nap.

Délelőtt 10 órakor istentisztelettel kezdődik (úrva
csoraosztással), délután 3 órakor előadással folytató
dik a gyülekezet templomában. Készüljünk a találko
zóra.

Hogy minden édesanya boldog lehessen...
Anyák napja a Családévben! Az édesanyai szeretet 

és áldozat a családban m utatkozik meg, a családot 
tartja össze. A szeretet és áldozat különösen megpró- 
báltatik akkor, am ikor egy gyermek a családban be
tegnek születik vagy súlyosan megbetegszik. Egy be
teg gyermek a család minden energiáját igénybe veszi, 
elsősorban az édesanyáét. A múlt hónapban a Orszá
gos Kardiológiai Intézetben jártam , annak Gyermek 
Osztályán. Ilyen édesanyákkal, szülőkkel találkoz
tam. M egalakították a Szívbeteg Gyermekek Klubját, 
hogy ott egészségügyiek, orvosok, nővérek, szülők és 
a beteg gyermekek között kötetlen beszélgetéssel szo
rosabb kapcsolat alakuljon ki. Az egészségügyiek 
szakmai irányítást és tanácsadást nyújtanak, hogy 
minél teljesebb életre jussanak azok a gyermekek, 
akik a szívbetegség hátrányával indulnak az életbe. 
Az alapítók szándékát a szeretet és a gyermekekért 
való aggodalom vezérelte. A kórházban, a kezelés 
idején rövid a kapcsolat, bővíteni kell, ezért gondol
tak erre a megoldásra.

A Kardiológiai Intézet a  közelmúltban fogadta be 
a csecsemő szívsebészetet. A gyermekosztályon 44 ágy 
áll rendelkezésre, a csecsemősebészeten 15 ágy és fel
szerelt m űtő várja a rászorulókat. Dr. LozsáJi Károly 
szívsebész professzorral alkalmam volt beszélgetni 
m unkájukról. Elm ondta, hogy sok nehészséggel küz
denek, mert több a beteg, mint amennyit ellátni tud
nának. Évente kb. 100 csecsemő és 15Ü-200 gyermek 
kerül műtétre, de három szor ennyire volna szükség.

Jelenleg 6 orvos és 40 főnyi személyzet áll rendelkezés
re. 1993-ban az osztályon kezelésre vagy vizsgálatra 
megjelent gyermekek száma mintegy 1300 volt.

A szívbetegen született gyermekek száma évente 
több m int 100 és ma mintegy 25 ezer szívbeteg gyer
mek él hazánkban. M inden századik újszülött valami
lyen szívfejlődési rendellenességgel jön  a világra. Ezek 
a gyermekek bizony a család -  és különösen az édes
anyák -  energiáját veszik igénybe. Mi lehet az oka 
ennek a betegségnek? Csak tapogatnak még ennek 
megítélésében -  m ondta a professzor. G enetikai ártal-

Hiányzik egy ütem...

Az egyházi zenéhez az énekhang 
és a fúvós hangszerek állnak köze
lebb. Gondoljunk akár a gyülekezeti 
énekre, az énekkarra, vagy például 
a rézfúvósokkal megszólaló korálja
inak szépségére. Ennek a dolognak 
mélyen fekvő magyarázata van, 
ahogyan azt Alfred Stier, a német 
evangélikus egyházi zene egyik veze
tő alakja kifejtette. M ert az emberi 
hang vagy az orgona és más fúvós 
hangszerek megszólalása a lélegzés
sel, ill. a levegővel van kapcsolatban. 
Az ének tehát létezésünk alaptitká
hoz kapcsolódik: a lélegzéshez. Az 
éneklés nem más, mint a belélegzett 
levegő kilélegzése. így adódik bioló
giai életünk alapvető ritm usa: belég- 
zés -  kilégzés. Az ének eszerint nem 
más, mint „kilégzés”, vagyis szünet 
a lélegzésben, megpihenés, lazulás, 
várakozás.

így ju tunk annak megértéséhez 
is, hogy aki nem énekel, annak egy 
fontos ütem, egy fontos dolog 
hiányzik az életéből: a szünet, a 
megpihenés. Tudjuk, hogy a zené
ben, egy zeneműben fontos a szü
net is! Amikor a szerző szünetjelet 
ír a kottába, azt komolyan kell 
venni, azt pontosan be kell tartani. 
A szünet nem jelentéktelen. A szü
netnek funkciója van a zenében.

De a szünetnek funkciója van 
m agában az életben is. Ez azt je
lenti, hogy olykor meg kell állni, 
meg kell pihenni, fel kell függeszte
ni a m unkahajszát, a rohanást.

G ondoljunk arra, hogy útköz
ben milyen hívogató tud lenni a 
fáradt vándornak egy pad az út 
mentén, árnyas fák alatt. Milyen 
üdítő perceket tud adni, ha a fá
radt, eltikkadt ember megáll, leül,

Gondolatok Cantate vasárnapjára

pár percig gyönyörködik a termé
szet szépségében, talán a madarak 
énekét hallgatja, szünetet tart.

Közismert az a tény, hogy a mai 
ember általában nem énekel. Nem 
vitás, hogy ez összefügg azzal, 
hogy a modern ember életében 
amúgy is alig van szünet, megállás. 
Hiányzik valami. Egy fontos ütem 
m aradt el: a szünet, a megállás, a 
megpihenés, és így az éneklés is. 
1994 Cantate vasárnapjára írjuk 
ezeket a sorokat, éspedig nem 
akárkinek, hanem a mai, modern 
embernek -  akire nagyon is jellem
ző, hogy nem énekel. M iért nem 
énekel?

Sok magyarázat van erre, töb
bek közt a gépzene terjedése is. 
A mai ember hallgat elég zenét, de 
ő maga alig zenél és főleg nem éne
kel.

De az éneklés fő akadálya -  ha 
szabad így fogalmaznunk: a „be
görcsölt” lelki állapot. A zene ha
talm át ismeri a mai ember is. Sőt 
igényli a zenét valamiképpen. De 
az éneklés elmarad. Elmarad, mert 
nem ismeri az éneklést, m int Isten 
ajándékát, nem ismeri az éneklés 
visszaható örömeit és áldását. Pe
dig aki énekel vagy zenél, vagyis 
aktívan muzsikál, azzal történik 
valami! Luther M árton írta egy 
depresszióra hajló barátjának: 
„H a szomorú vagy, ülj a házi orgo
na mellé, és énekelj, muzsikálj, míg 
a szomorú gondolatok el nem tá
voznak.”

Cantate vasárnapjának felszólí
tása: énekeljetek! Az éneklés egy 
olyan áldás, amit Isten adni akar 
-  de amelyet sokan éppen azért 
nem ismernek, mert nem énekel

nek. Sajnos, jellemző sokszor a 
templomban is a csukott énekes
könyv, a csukott ajak és a csukott 
s z í v . Pedig lehetetlenség felsorolni 
az ének sok-sok áldását. Most csak 
párat sorolunk fel.

Az éneklés segít elfogadni maga
mat, sorsomat, talán súlyos beteg
ségemet, csalódásomat. Egyházi 
énekeink szövege tele van Isten jó 
ságának magasztalásával, és ezek 
éneklés közben szinte nyitogatják 
szemünket, hogy meglássunk sok 
mindent, amiért nekünk is hálára 
van okunk.

Az éneklés segit „megállni” -  az 
élet megszokott, de nem becsült 
dolgai mellett, segít hálát adni egy 
nyugodt éjszakáért, segít megállni, 
talán a most bontakozó tavasz 
szépsége mellett.

És ami a legfontosabb, segit 
megállni a csodálatos igei üzenet 
mellett, hogy Isten Fia eljött, szen
vedett értünk, meghalt a kereszten 
és feltámadt. Megváltónk lett! Sőt 
az ének segít átélni még azt az örö
m öt is, am it számunkra az örök
élet reménysége jelent.

Segít megállni -  mondom. És 
szinte hallom a választ: „Nincs 
időm.” Nincs otthon sem igazi 
nyugalom erre. A család szanaszét 
van, cédulán üzengetünk... Min
denki rohan.

Nos: sokszor éppen az éneklés 
fog lecsillapítani, rávezetni arra, 
hogy kell a szünet, a csend, amely
ben megtanulhatjuk a legfontosab
bat: Istenre várni gyermeki biza
lommal. Amíg énekelek -  elhall
gatnak lázadó gondolataim és be
tölt Isten csendje...

Gáncs Aladár

A Magyarországi Egyházak Vezetőinek 
LELKIPÁSZTORI ÜZENETE

Tisztségünkkel járó kötelességünk, hogy a hazánk és 
nemzetünk sorsát meghatározó országgyűlési választá
sok alkalmával felhívjuk a figyelmet a hívő ember kü
lönleges felelősségére.

A Krisztust követő embernek nemcsak állampolgári 
joga, hanem evangéliumi küldetésből fakadó lelkiisme
reti kötelessége, hogy részt vegyen a választásokon. 
Nem menekülhetünk a templom és az otthon csendjébe 
a közéleti felelősség elől.

Döntésünkben legyen útmutatás Jézus Krisztus sza
va: „Ha jó a fa, jó a gyümölcse is, ha rossz a fa, rossz 
a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a 
fát” (Mt 12,33). Ez számunkra azt jelenti, hogy hívő 
lélekkel kell megvizsgálnunk azokat, akikre szavaza
tainkat adjuk. Vajon jó gyümölcsöt teremnek-e majd? 
Mennyire szolgálják a közerkölcs jobbulását, az ifjúság 
lelki nevelésének, az egyházak működésének és a haza- 
szeretet ápolásának ügyét? Hogyan segítik elő az anya
giak tiszta kezelésével népünk jólétét, szentnek tart- 
ják-e az élet védelmének és a család megőrzésének 
kötelességét? Tegyük az evangélium mérlegére, hogy a 
különböző politikai szervezetek és intézmények mit tet
tek az elmúlt négy évben az egyházi iskolák megnyitása 
és támogatása, a fakultatív iskolai hitoktatás elősegíté
se vagy éppen akadályozása terén. Hasonlóan meg kell 
vizsgálnunk az idősek, a betegek, az elesettek és a 
veszélyeztetett fiatalokkal kapcsolatos magatartásu
kat.

Tudjuk, hogy az élet egyetlen pillanatában sem va
gyunk egyedül, Isten kegyelme és szeretete kíséri min
den lépésünket. Hogy ez a kegyelem és szeretet haté
kony legyen bennünk és közöttünk, az Apostol szavával

buzdítjuk hívő testvéreinket és közösségeinket: „.. .tart
satok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és há
laadásokat minden emberért, ...és minden feljebbvaló
ért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfé
lelemben és tisztességben” (lTim 2,1-2).

Budapest, 1994. április

A Magyar Katolikus 
Egyház nevében

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház 

nevében

A Magyarországi 
Református Egyház 

nevében
Dr. Seregély István 

egri érsek, 
a Püspöki Kar 

elnöke

Dr. Harmati Béla 
püspök-elnök 

a MEÖT elnöke

Dr. Hegedűs Lóránt 
püspök

a Zsinat elnöke

A Magyarországi 
Baptista Egyház 

nevében

A Magyarországi 
Metodista Egyház 

nevében

A Magyar Ortodox 
Egyház nevében

Révész Árpád 
egyházelnök

Dr. Hecker Frigyes 
szuperintendens

Dr. Berki Feriz 
protoierej

A Magyarországi 
Bolgár Orthodox 
Egyház nevében

A Budai Szerb 
Orthodox 

Egyházmegye 
nevében

A Magyarországi 
Román Orthodox 
Egyház nevében

Simeon Dimitrov 
metropolita

Dr. Daniié Krstic 
püspök

Ardeleán Pál 
püspöki vikárius

A Magyarországi 
Unitárius Egyház 

nevében 
Bencze Márton 
püspökhelyettes

mák, öröklődés, az anya dohányzó vagy alkoholizáló 
m agatartása éppúgy okozója lehet, m int az, ha az 
anyai szervezet a magzat fejlődésének kezdetén vírus- 
fertőzést kap. A gyermek szíve a terhesség első három  
hónapjában fejlődik, ha ebben az időben kap virusfer- 
tőzést az édesanya, az rögtön a magzat felé hat. 
Mennyi veszély veszi körül az édesanyákat? Mennyi 
imádság kell, hgy segítse egészséges gyermekek világ
ra jövetelét?

A „Szívbeteg gyermekek védelmében” cimen Ala
pítvány létesült. Céljuk, hogy minél szélesebb társa
dalmi összefogás szülessen meg „Együtt a szívbeteg 
gyermekekért” . Szeretnének mindent elkövetni, hogy

létrejöjjön egy országos gyermekkardiológiai központ 
a szívbeteg gyermekek mindennapi ellátására, nor
mális társadalm i beilleszkedésük segítésére és a 
családok gondjainak megoldására. Makovecz Imre 
elkészítette a tanulmányterveit egy olyan otthon
nak mely ezeket a kérdéseket megoldhatná. (Képét 
is közöljük.)

Anyák napján, amikor hálaadással gondolunk az 
édesanyákra, figyeljünk arra is, mennyi gondoskodás, 
áldozathozatal szükséges, ahhoz, hogy minden édes
anya -  még a betegségben szenvedő gyermekeké is 
boldog lehessen.

Tóth-Szöllős Mihály
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Olyan kicsiny, olyan védtelen,
olyan szeretnivaló ez a kiskacsa.
Ahogy kezemben tartom, puha pihéi simogatnak,
érzem teste melegét, szíve dobogását,
a kicsiny állat reszketését.
Mellette én óriás vagyok.
Kezeim egyetlen szorítása elviselhetetlen
fájdalmat okozna neki.

Segíts nekem Istenem,
hogy erőmet mindig a gyengék

, ' ^ r  v' védelmére használjam.

T t ;  *  L Ahogyan Te is teszed, hiszen
j f m  . a megrepedt nádszálat nem töröd el,

s a pislákoló mécsest sem oltod ki.
1  i  w m  *  i
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BARANGOLÁS BIBLIAI TÁJAK O N

Cézárea Filippi

A „világhódító" macedón Nagy Sándornak és utó
dainak nagy szerepük volt abban, hogy a görög (hel
lén) kultúra, építészet és vallás elterjedt és meghono
sodott az általuk uralt területeken. Ez alól Palesztina, 
a bibliai események színhelye sem volt kivétel. Itt is 
létrejöttek az olyan települések, melyek lakosságának 
zöme a hellén kultúra és vallási élet hatása alá került. 
Az i. e. 3. évszázadban a Hermon-hegy déli lábánál 
Paneion néven várost alapítottak, amely nevét egy 
görög termékenységi istenről kapta, akinek templo
mot is emeltek a városban. Paneion annak a sziklafal
nak a közelében épült, amelynél a Jordán folyó egyik 
forrása ered. Ma is megtalálhatók itt azok a sziklába 
vágott mélyedések, melyekben egykor görög istensé
gek szobrai álltak.

Amikor Jézus született, Palesztina területén Nagy 
Heródes volt az uralkodó. Halála után részekre osz
tották az országot. Az északkeleti rész ura Heródes 
fia, Fülöp lett. Fülöp területeinek fővárosául Panei- 
ont szemelte ki, ám a várost a római császár iránti 
tiszteletből Cézáreának nevezte el. Mivel a biroda
lomban több város viselte ezt a nevet, hogy ezektől 
megkülönböztessék, hozzátették az alapító Fülöp ne
vét. így lett Paneionból Cézárea Filippi. Ennél a nagy
részt pogányok lakta városnál, a nagy sziklafal köze
lében hangozhatott el a következő párbeszéd:

Kinek mondanak engem az emberek? -  kérdezte 
Jézus tanítványaitól. Azok így válaszoltak: Némelyek 
Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig 
Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre meg
kérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Péter 
így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus

ezt mondta: Én pedig ezt mondom neked: te Péter 
vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházam at...

Péternek ezek a szavai valóban a keresztyénség 
alapvető hitvallásává váltak.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Ki mondja -  kinek?

Ebben a játékban ismert bibliai mondatokat kell megtalál
notok. A kitalálandó mondatot egy négyzethálóba írtam be 
úgy, hogy minden betű, írásjel és szóköz egy-egy külön 
négyzetben foglal helyet. A szóközöket fekete négyzetek 
jelölik. Az így kapott négyzethálót feldaraboltam négy rész
re. Hetente megismerhettek egy-egy újabb darabot. A ti 
feladatotok: rájönni, hogy melyik ismert bibliai mondatról 
van szó. Beküldendő a teljes mondat, és az, hogy ki mondja 
és kinek. Ha égy újabb rész megismerésekor rájössz, hogy a 
már beküldött megoldásod nem jó, nyugodtan küldhetsz 
újabb megfejtést, de a hibás tippekért pontlevonás jár. Egy 
mondat megfejtéséért a maximális elérhető pontszám 8 pont.

Most az első mondat negyedik darabját közlöm. Segítségként 
elárulom, hogy a négyzetháló 3* 12 négyzetből áll. A megfejtést 
az újság megjelenése utáni keddig adjatok postára!

*
A lapunk húsvéti számában közölt keresztrejtvényt nagy 

örömömre sokan helyesen fejtették meg. A keresett személy 
Mária volt.

íme a jó megoldást beküldők névsora:
Bánki Renáta (Inota); Benke Zsuzsanna (Ajka); Boris 

Szabolcs (Monor); Brindza Tibor (Bénye); Fábián Sándor 
(Budapest); Fogarasi Katalin (Budapest); Halász Mónika 
(Szombathely); Hugyecz Mihály (Galgaguta); Illés Adél 
(Egyházasdengeleg); Kollár Gábor és Tamás (Dunaegyhá- 
za); Krsjak Zoltán (Monor); Lukács Lívia (Galgaguta); 
Lupszki Judit (Gomba); Márton Péter (Kiskőrös); Micsinai 
István (Albertirsa); Somogyi Éva (Celldömölk); Szoboszlai 
Máté (Gyönk); Tóth Kálmán és Katalin (Budapest). Mind- 
annyiótoknak gratulálok!

Mivel ennyi megfejtőnek sajnos, nem tudok jutalmat kül
deni, kénytelen voltam sorsolni. így a keresztrejtvényfejtő 
játék fődíját, egy kitűzőt, Márton Péter nyerte.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

A víziorgona ismét látható Aquincumban
A 100 éves Aqu

incumi Múzeum 
jubileumi kiállítá
sát „Istenek, kato
nák, polgárok 

Aquincumban” 
címmel, április 5- 
én méltó keretek 
között nyitották 
meg. Húsz év után 
új állandó kiállítá
son láthatják az ér
deklődők a leg
újabb ásatások 
eredményeit, de a 
jól válogatott 
anyagból megismerhető a múzeumalapítás története 
és az ásatások kezdete. 100 évvel ezelőtt, 1894. május 
16-án tárta ki kapuit az Aquincumi Múzeum.

Aquincum, egykor Pannónia Inferior fővárosa« 
Traiánus uralkodása idején (106-ban) helytartói szék
hely. Ekkor, a 2. század elejétől a légióstábor körül 
kialakuló katonaváros és a tőle távolabb létesített 
polgárváros is gyorsabb fejlődésnek indult. A polgár
város rendszeresen folyó ásatásait Römer Flóris és 
tudóstársai kezdeményezték 1880-ban, olyan ered
ménnyel, hogy 1890-ben a bécsi régészeti kongresszus 
is megtekintette. A nagy szakmai elismerés hatására 
szavazta meg a főváros közgyűlése az állandó mú
zeum létesítését, melyet 1894-ben meg is nyitottak. 
Első igazgatója és az ásatások irányítója Kuzsinszky 
Bálint (1864-1938) volt. Az ő nevéhez fűződik az 
aquincumi polgárváros központi részének és a polgár
város ipartelepének feltárása. Utódja, Nagy Lajos 
(1897-1946) nevéhez fűződik a világhírű víziorgona 
feltárása és közzététele.

A víziorgona, mai orgonáink őse, melyet Krisztus 
születése előtt 170-ben Ktesziblosz szerkesztett Ale
xandriában. (A víznek annyi szerepe volt benne, hogy 
a szélnyomást szabályozta.) Leírása Vitruvius „De 
architectura”-jában és az alexandriai Heron „Spiritia- 
lia seu Pneumatica” c. müvében m aradt fenn. A 3. 
században készült „aquincumi” orgonát Nagy Lajos 
1931-ben fedezte fel Aquincumban. Az orgona, a 
hangszerek hangszere az „organon” elnevezés szerint. 
Tartalmára, külső megjelenésére nézve a leghatalma
sabb fúvós hangszer, eredete az ókorba vezet vissza. 
Görögországban és Itáliában készítettek ilyen orgo
nákat. Énektanításnál használták ezeket a kisebb 
hangszereket. Valószínű ezért szerepel Cassiodorus- 
nál a ISO. zsoltár magyarázatában és Szent Ágoston
nál az 56. zsoltárnál. Az ismert három darabból kettő  
Pompejiben, egy Aquincumban maradt fenn.

A kiállítást Demszky Gábor, Budapest főpolgár
mestere nyitotta meg. A jubileumi megnyitón Buzin- 
kay Géza, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgató
ja, Tarlós István, Óbuda-Békásmegyer polgármestere 
köszöntötte a megjelenteket, akik korabeli ruházatba 
öltözött vendégvárók között vonulhattak a kiállító 
helyiségekbe, miután meghallgatták Tóth Á rpád: 
Aquincumi korcsmában c. versét Galambos Péter elő
adásában és az Aelia Sabina Zeneiskola fúvósainak 
korabeli muzsikálását Abonyi Katalin vezetésével. 
A Múzeum új állandó kiállításának anyagát Zsidi 
Paula igazgató igen szemléltetően, tartalm asán hozta 
közel a látogatókhoz, és vezetett az ásatások hős 
korszakától vissza az „Istenek, katonák, polgárok” 
egykori aquincumi világába.

Említésre méltó a kétezredév előtti idők ízlésének 
és szokásainak megfelelő „vendéglátás” is, ahol a 
római tallérra emlékeztető mézeskalács sem hiányzott.

Sebeiken Pálma

É D E SA N Y Á M N A K

Am ikor az Ú R  az édesanyát terem tette...
Am ikor a Jóisten az édesanyát 

teremtette, m ár a hatodik nap dol
gozott túlórában. O dajött hozzá 
egy angyal és megjegyezte:

-  Uram, ezzel sokat pepecselsz!
Mire az Ú r válaszolt:
-  Olvastad a követelményeket? 

Teljesen m osható kell, hogy le
gyen, de nem műanyag! 180 önálló 
mozgó alkatrésze kell legyen, mind 
cserélhető, ha kopik. Üzemanyaga 
feketekávé és ételmaradék. Csók
ja, ami mindent gyógyít -  a törött 
lábtól kezdve a szerelmi csalódásig
-  és hat pár keze kell, hogy legyen!

Az angyal hitetlenül rázta a fe
jét.

-  H at pár keze... ? Az lehetet
len!

-  Nem a kezek a problémák -  
szólt a Ú r -  hanem három  pár 
szem; ami kell egy anyának!

-  És ez egy egyszerű alapm inta?
-  kérdi az angyal.

Az Isten rábólintott:
-  Egy pár, ami átlát a csukott 

ajtón, hogy mit csinálnak o tt a

gyerekek, bár tudja úgyis, mi megy 
végbe... Azután egy pár a fejében, 
amellyel látja, amit nem kellene, de 
tudni mégis kell, na és természete
sen egy pár itt elöl, amely a gyer
mekre tekint, ha valami rosszul si
került, s tekintetével m ondja: „Tu
dom, hogy fáj a sikertelenség, de 
én szeretlek” -  s mindezt a szemé
nek kell elmondani.

-  Uram  -  szólt az angyal, meg
érintve Isten karját - ,  jöjj, feküdj 
le... majd holnap...!

-  Nem tehetem -  szólt az Ú r -  
olyan közel vagyok ahhoz, hogy 
valami majd olyan legyen, mint 
én! M ár elértem azt, hogy önm a
gát gyógyítani tudja, ha beteg, egy 
hattagú családot meg tud etetni fél 
kiló hússal, és egy kilencéves fiút a 
tus alá tud állítani.

Az angyal óvatosan körüljárta a 
m intadarabot.

-  Ez olyan p u h a ! -  m ondta.
-  De einyűhetetlen! -  lelkende

zett az Úr.
-  Elképzelhetetlen, hogy az

anya mindezt kibírja! És tud majd 
gondolkozni?

-  Nemcsak gondolkozni tud, 
hanem megérteni, és kiegyezni is -  
m ondta a Teremtő.

A végén az angyal lehajolt a 
mintához, és végigsimította az uj
já t az arcán.

-  I tt az arcon egy lyuk van és 
valami folyik! -  kiáltott fel - 
m ondtam, hogy túl sokat akartál 
ettől a terem téstől!

-  Ez nem egyszerű lyuk, s ami 
o tt folyik, az könny!

-  Az mire jó?  -  kérdezte az an
gyal.

-  Az öröm, a bánat, a csalódás, 
a fájdalom, az egyedüllét és a büsz
keség kifejezésére! -  válaszolt az 
Úr.

-  Uram ! Te csodát tettél!
M egjelent: The Advisor -  The

N ational M agazine o f  the Australien
A rm y  Training Team  Vietnam  

Association
írta: Emma Bomback (Ausztrália) 

Fordította és közli: Molnár Erzsébet 
ev. teol. halig. (Nagykálló)

ÉNEKELJETEK!
Szeretnék énekelni Neked, Uram!
Tudom, nincs túl jó hangom, ami van, az is 
sokszor elcsuklik, elhalkul, vagy éppen 
hamiskás egy kicsit.
Meg aztán, Uram, nem is ismerek 
olyan sok éneket, csekély a tudásom, 
mégis szeretek énekelgetni Neked.
Tudom, hogy Te még az én dalolásomnak 
is tudsz teljes szívvel örülni.
És nem azt nézed, mennyire tiszta 
és csengő az éneklésem, 
helyén vannak-e a hangok.
Egyszerűen csak örülsz neki.

Szeretek énekeim Neked.
Olyan jó, hogy amit nem tudok Neked
szavakkal elmondani,
azt eldalolhatom, eldúdolhatom.
A bánatomat és az örömömet, 
a jó és rossz dolgokat is, 
a magányomat, az aggodalmaim. 
Elmesélhetem a találkozásokat, 
a közösség megtartó erejét, 
a csendes perceket, amikor 
olyan közel jössz hozzám.
Köszönöm, Uram, hogy dalba önthetem 
előtted a szívemet!

Olyan jó Neked énekelni, 
nevedet dicsérni csodáidért.
Az egész világmindenség 
énekel Neked, mert nem tudja 
magába zárni örömét.
Tudom, Uram, hogy Te is énekelsz.
Hallom a szél zúgásában, 
a madárdalban, a ciripelő tücskök 
hangjában, a tenger morajában.
Olyan a világ, mint egy

óriási hangversenyterem, 
ahol éjjel-nappal szüntelen 
hangzik a zene és az ének.

Együtt énekelünk: Te, Uram, 
és a teremtett világ.
És ez így jó, add, hogy így is 
maradjon örökre!
Biztass, hogy soha ne felejtsünk el 
énekelni Neked, Uram, aki 
hatalmas dolgokat vittél véghez, 
megmutattad szabadításod erejét, 
nyilvánvalóvá tetted igazságodat.
Hűséggel és szeretettel gondoltál ránk, 
Kiárasztottad ránk kegyelmedet.

Ezért énekelhetjük a zsoltárossal: 
Ujjongjatok az Úr előtt és az egész földön! 
örvendezve vigadjatok, zsoltárt 
énekeljetek!
Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel, 
hárfakísérettel zengő éneket!
Harsonákkal és kürtzengéssel 
ujjongjatok a Király, az Úr előtt!
Zúgjon a tenger a benne levőkkel, 
a földkerekség és a rajta lakók! 
Tapsoljanak a folyamok, 
a hegyek mind ujjongjanak az Úr előtt!

Énekeljetek az Úrnak új éneket, 
mert csodálatosan cselekedett!

NYÁRI BIBLIAISKOLA ESZTERGOMBAN!
Színhely az Esztergomi Evangélikus Gyülekezeti 
Központ (2500 Esztergom, Simor J. u. 82. Tel./ 
fax: 06-33-311876).
Időpontja: 1994. augusztus 1-13. A két hét díja: 
45(H) Ft +  a jegyzet költsége. Sola Scriptura

Elfelejtette Jézust
Anatole France-nak, a jeles francia írónak idén ke t

tős évfordulója van: százötven éve született, hetven éve 
halt meg. (Igazi neve: Francois-Anatole Thibault.) 
Szép írásörökséget, az esztétikum különleges leltárát 
hagyta örökségül, ám ez az örökség századunkban ke 
véssé népszerű. Talán azért, mert ideges Európánk nem 
tudja az ö türelmével és derűjével érteni az embert, meg 
azért is, mert a modernség rovására is ragaszkodik a 
szépség francia hagyományaihoz.

Hogyan állt dolga az Istennel? Nem volt ateista, de 
hívő sem. Hajdani franciatanárom azt mondta: az em
beri jóságban, a szelíd bölcsességben hitt. A z irodalom- 
történeti m unkák úgy jellem zik, hogy mindenkinek a 
hitét tisztelte. A z egyházzal szemben szkeptikus volt, 
regényeiben kicsúfolja a papságot, de aki meg tudja 
fejteni az írott emberi szót, ezt a csúfolódást nem tartja 
sértőnek. A kereszténység azonban nagyon vonzotta. 
A kereszténység fejlődésének több időbeli pontját meg
közelítette egy-egy elbeszélő művével (pl. a T h a i s  - 
szal, amelyből Massenet operája készült), mégpedig 
eredeti módon. Úgy, ahogyan a hiteles történetet kere
sőknek nem ju to tt volna eszébe. (Adynak is van egy-két 
ilyen novellája.)

Ennek az eredetiségnek különösen érdekes példája 
egy elbeszélés: L e  p r o c u r a t e u r  d e  J u d é e  (Ju
dea halytartója; készült magyar fordítása Poncius Pi
látus címmel is, ha az adatoknak hihetünk). A történet 
a következő. A megöregedett egykori helytartó valahol 
Itáliában él úri villájában, kellemes környezetben. O tt 
felkeresi egy régi barátja, akivel egy ideig együtt volt 
Júdeábán, és hosszasan beszélgetnek a kertben a régi 
időkről. Felettük puha-kék ég, borítja rájuk arany f é 
nyét a nap. Derű, békesség. Virágok, gyümölcsök. Szó
ba kerülnek a régi szép idők. A barát felidézi a csodála
tos nőt, Mária Magdolnát, aki otthagyott mindent és 
mindenkit, és követte a názáreti prófétát. Pilátus emlé
kezete nem mozdul. A  barát próbálja Jézus fe lé  terelni. 
A z elbeszélés utolsó szavai: „Názáreti Jézus? Nem  
emlékszem."

Röviden a történelmi tényekről. Pilátust 36-ban le
váltották, eléggé megszégyenítő módon. További sorsát 
inkább találgatják, mint tudják. Némelyek szerint ön

gyilkos lett. M ások úgy vélik, Galliába került. Semmi 
adat nincs arra vonatkozóan, hogy megérte volna az 
öregkort. A z író ezt a semmit ragadja meg rendkívüli 
ügyességgel.

A felejtés motívumának általános emberi jelentését 
nem kell magyarázni.

A művészi alkotás mindig többértelmű jelkép. A z  
évszázadok keresztény Európája önmaga jelképét is 
láthatja France elbeszélésében. Vajon nem felejte tte  
el Jézust? Róla, a tanításáról sokat beszélnek, ír
nak, de hol van O maga, hol a tanítása? Nagy 
Konstantin óta bőven elég idő telt el ahhoz, hogy 
felejtsék, és felejtésre kényszerítsék azokat, akik  
felidézni próbálták. A francia író a történelmi k e 
reszténység útjába állított egy hatalmas kérdőjelet 
(vagy felkiá ltó jelet?). A többi történeti-keresztény  
tárgyú írásával is. A második ezredvég Európájának 
jó  oka van, hogy gondolkodva megálljon e je l előtt. 
Európa „hivatalos” kereszténységének el kell fe le j
tenie a pszeudo-pilátusi elfelejtést, visszafordulva az 
Elfelejtetthez. M ásként a történelmi egyházakat f e 
lejti el az Idő. Krisztus tanítása bizonyára ennek el
lenére sem némulna meg, de szektaszerű közösségek 
tartanák fenn , esetleg olyanok, amelyek még ezután 
fognak megalakulni. Vannak je le i annak, hogy az 
egyházak kezd ik  építeni a hidat a ké t évezred fö lé , 
az első pillér irányban -  jó  je lek , de milyen nehéz az 
évszázadok feledését elfelejteni!

Nem adhatok tanácsot egyházi testületeknek. Csak 
a magam elgondolásait írhatom le. Lehet szépen meg
form ált szkeptikus gondolatokból keresztény következ
tetéseket levonni? M int a mondottakból érthető: az én 
személyes válaszom: i g e n .  Érthetetlen számomra 
azoknak az embereknek, egyházi fórum oknak a gon
dolkodása, akik a lelkeket az irodalomtól fé ltik . (Fél
tette a kommunista hatalom is, a többi diktatúrával 
együtt.) Engem ugyanis nem visznek „kísértésbe” az 
olyan írók, mint Anatole France. Ha emberként, euró
paiként vesszük kézbe müveit, gazdagítja a teljes embe
ri lelket. A vallásos múlt különös élményeinek Anatole 
France-i bemutatásait úgy olvasom, mint a szépség és 
igazság keresésének az ő sajátos nyelvezetével megírt 
programját.

Bán Ervin
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N A G Y H É T  A LÍCEUM BANKik osztják el az egyház pénzét?
Ezekben a hetekben üléseznek az 

egyházkerületek presbitériumai és 
tárgyalják az 1993. évi zárszámadá
sokat és az idei költségvetéseket. 
Ugyancsak foglalkozik egyházunk 
anyagi kérdéseivel Országos Presbi
tériumunk. Az évente visszatérő 
anyagi megbeszélések nem jelente
nek rendkívüli eseményeket, hiszen 
rutinszerű napirendi pontok ezek. 
Most mégis kérdéssé vált a zár
számadások és költségvetések dol
ga, mert az Ordass Baráti K ör m ár
ciusi memoranduma azzal vádolta 
meg egyházunkat, hogy „...egyhá
zunk pénzügyi helyzete a lelkészek 
és egyháztagok számára átláthatat
lan, mert a pártállami viszonyok 
folytatódnak ezen a téren is. Az egy
házvezetés ma sem hozza nyilvános
ságra évenkénti pénzgazdálkodását, 
összes bevételének és kiadásának 
részletes kimutatását. Pedig ez is 
nélkülözhetetlen feltétele a bizalmi 
légkör helyreállításának és egyhá
zunk gazdálkodásának."

Az első alapvető dolog az egy
házi pénzkezelésben, hogy az ön- 
korm ányzattal rendelkező egyház- 
községek, egyházmegyék és kerü
letek presbitériumai a felelősök 
anyagi kérdésekben. Az egyes te
rületeken egyházi ellenőrzés, 
számvevőszékek m űködnek min
den fokon. Bizonyos tehát, hogy a 
gyülekezeti pénzügyek átláthatók 
a lelkészek és gyülekezeti tagok 
számára, hiszen ők készítik elő a 
szám adásokat és a gyülekezeti 
közgyűléseken bejelentésre kerül
nek az adatok.

Lényeges megjegyezni, hogy bár

az egyes gyülekezetek járulékokat 
fizetnek a felsőbb testületeknek, a 
pénzáramlás az egyházban nem 
alulról fölfelé, gyülekezetektől az 
országos egyház irányába, hanem 
fordítva, az országos egyháztól a 
gyülekezetek irányába történik. 
Azaz sokkal többet ad az országos 
egyház a gyülekezeteknek, mint 
azok a felsőbb egyházi szerveknek.

Kik osztják el és hogyan az egy
ház pénzét, ami elsősorban állami 
tám ogatás és külföldi segély? 
A rend a következő: A gyülekeze
tek minden év november végéig 
elkészítik a következő évre szóló 
kéréseiket tatarozásra, építésre, in
tézmények indítására vonatkozó
lag. Ezt fölterjesztik az egyházme
gyéknek, ahol az esperesi hivata
lok összesítik a kéréseket és tovább 
terjesztik az egyházkerületeknek. 
A püspöki hivatalok összesítik a 
kéréseket és ezek a kérések az or
szágos egyházi nagy beruházások
kal együtt odakerülnek a kerületi 
és országos elnökségek valamint 
az országos szakbizottságok elnö
keinek hozzászólásai után  az espe
resi értekezlet elé, ahol tizenhat es
peres, a két püspök és az országos 
egyházi pénzügyi főosztályvezető, 
tehát tizenkilenc fő elkészíti a vég
leges javaslatot az elosztásról. Ez a 
javaslat kerül az Országos Presbi
térium elé döntéshozatalra.

A különböző területekről érke
ző igények háromszor-négyszer 
meghaladják a lehetőségeket, tehát 
nem ju th a t minden egyházközség
nek, minden tervezett beruházás
nak annyi, amennyit kértek. Az

országos elosztás éppen azért 
szükséges, hogy területi-egyház
megyei vagy m unkaágak közti 
aránytalanságok ne jöjjenek létre. 
A megfelelő egyházi presbitériu
mok megkapják a részletes és ellen
őrzött zárszámadásokat, vagyon
mérlegeket és költségvetéseket. 
Ezek az adatok nem széles nyilvá
nosságra valók, nem szoktuk az új
ságokban közzétenni azokat.

Az Ordass K ör vádjai m ögött a 
dem okrácia téves felfogása rejlik. 
Ez a tévedés pedig az, hogy a de
m okrácia azt jelenti, hogy mindig, 
mindenhol, minden szinten, min
denkinek bele lehet szólni a dönté
sekbe. Ezzel ellentétben az egyház
ban a társadalom hoz képest sok
kal előbb m ár, a presbiteri rend
szer bevezetése óta gyakorolt de
m okrácia azt jelenti, hogy alulról 
történő választással képviseleti de
m okrácia működik, ahol a képvi
selők hat évre kapnak megbízást.

K orábban m ár kifejtett kijelen
tésemet kell megismételnem: igen
is, az az egyház rendje, hogy min
denkinek van hozzászólása a dol
gokhoz, beleszólása, döntési joga  
viszont csak annak van, akit az 
megillet, tehát a megválasztott 
presbitériumoknak.

Az Országos Presbitérium kéz
hez kapja a részletes költségvetési 
adatokat, ők az illetékesek. Az O r
dass K ör m em orandum a vádjait 
visszautasítva, az a reménységem, 
hogy egyházunk népe, gyülekeze
teinek döntő többsége bizalmát él
vezheti ez a presbitérium.

Dr. Harmati Béla

Véget ért a kántorképzősök 5 
hónapos téli tanfolyam a Foton. 
Az ünnepélyes vizsgára március 
26-án került sor. A többi tárgyból 
m ár előzőleg vizsgáztak, és m ost a 
16 harmóniumos, valamint ugyan
csak 16 orgonista növendék m u
tatta  be tudását, felkészültségét. 
A harm ónium osok egy külön te
remben, az orgonisták pedig a 
nagyteremben játszottak  a szakér
tő bizottság és az érdeklődők előtt.

A zsűri egyöntetű véleménye 
szerint az idei vizsgázók a tavalyi
nál m agasabb színvonalat értek el. 
O rgonát és orgonaismeretet Trajt- 
ler Gábor tanított. A harm óniu- 
m osokat Kertész Botond oktatta, 
szolfézst és összhangzattant Cser
nyik Réka, míg a partitúraolvasást 
és kargyakorlatot Füke, Veronika 
tanította. Az énekoktatást Makán 
Hargitta teológiai hallgató végezte.

A növendékek szorgalmasan 
dolgoztak. Érdekességként emlí
tem meg, hogy egyikük, Szőcs T a
más minden alkalommal Brassó
ból u tazott F ó tra  (800 km).

De ugyancsak komoly távolsá
got kellett legyőzniük azoknak, 
akik pl. M ezőberény, Nagykani-

Kántorvizsga Foton
zsa, Sopron, Nyíregyháza, Szeged 
vagy Paks gyülekezeteiből jöttek. 
Az orgonisták m ár nagy műveket 
is játszottak. E lm ondhatjuk, hogy 
egészen érett darabok hangzottak, 
hol az impozáns, virtuóz készség, 
hol a koncentrálóképesség, sőt 
nemegyszer a kifejezett muzikali
tás tűn t fel a vizsgabizottságnak.

Megemlítjük, hogy idén új tan 
tárgyként jelent meg a „K argya
korlat” és az „Orgonaism eret” .

A vizsga végén, a ju talm ak ki
osztása után  a vizsgabizottság el
nöke, Sulyok Imre Liszt-díjas kar
nagy zárszavában további m unká

ra biztatta a fiatalokat. A záróáhí
ta to t Trajtler G ábor tarto tta  az az
napi Ú tm utató  ige alapján (Zsol
tár 105,1). Az idősebb egyházze
nész szemével nézve, örömmel ál
lapíthatjuk meg: van utánpótlás. 
Vannak tanulni vágyó, tehetséges 
fiatalok. Az a csendes reménysé
günk, hogy a sok jó l képzett kán
torjelölt később hűséges lesz majd 
a gyülekezeti szolgálatban is, és 
öröm öt találnak a vasám áponkén- 
ti szolgálatban akkor is, ha az ál
dozatot, talán egy-egy más prog
ram  feláldozását jelenti.

BACH-HÉTVÉGE
A M agyar Bach T ársaság  1994. m ájus 1-jén (vasárnap) ta r tja  délelő tt 11 

ó ra k o r  a  D eák  téri evangélikus tem plom ban . A z istentisztelet keretében 
elhangzik a  „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” kantáta (BW V 12.)

K ö z rem ű k ö d n ek : Újvárosi Andrea (alt), Marosvári Péter (tenor), Feny
vesi Zsolt (basszus), Trajtler Gábor (con tinuo). A L u th erán ia  ének- és 
zenekart Kamp Salamon vezényli.

E ste 19.30 ó ra k o r  a  Z eneakadém ia k isterm ében  KENNETH GILBERT 
csem baló  hangversenyt ad , m elyen d'A nglebert, Froberger, Couperin, J. S . 
Bach és R am eau  m űvek h an g zan ak  el. E hangversenyre a  F ilharm ónia  
jeg y p én z tá ráb an  és a  helyszínen lehet jegyet váltani.

Volt ugyan még nagycsütörtö- 
kön is tanítás rövidített órákkal, 
de délben a tornateremben két kis
diák nagy fakeresztet tartott 
egyensúlyban, miközben böjti éne
keket énekeltünk, versek hangzot
tak Krisztus szenvedéséről és a 
lábmosás textusából elénk állt az 
övéit mindvégig szerető Krisztus. 
Aznap még a tanári kar is értekez
letet ta rto tt délután a D iákotthon
ban, de este a kápolnában az úrva
csorái közösség mély kapcsolatot 
jelenthetett nekik Urunkkal és egy
mással, amint előző nap estéjén az 
O tthon diákjainak is.

Kérdezhetnénk, hogy mit jelen
tett a nagyhét a diákok számára a 
tanítás idején? Megelégedhetünk-e 
azzal a magától értetődőnek tűnő 
véleménnyel, hogy ők m ár ráhan
golódtak az ünnepi szünetre, 
amely a húsvét utáni hetet is szü
netté „varázsolta” ? A felmérések, 
dolgozat, sőt bizonyságtétel for
m ájában is elénk állíthatják, hogy 
mit jelent számukra Krisztus szen
vedése, halála és feltámadása eddigi 
bibliai és egyháztörténeti tanulmá
nyaik tükrében.

Legtöbben utaltak az Ószövet
ségben Ézs 53-ra és a 22. Zsoltárra, 
melyekben a Krisztusra m utató 
szenvedések találhatók, aki a fáj
dalmak férfia és az Istentől elha
gyott. Amit Jézus az egész világért 
tett az evangélisták szerint, szemé
lyes öröm forrássá vált sok fiatal 
számára, ami a hitoktatókat is 
örömmel töltheti el.

„Nagy öröm  számomra, hogy 
Jézus a kereszten az én személyes 
bűneimért halt meg és harm adna
pon feltámadt. Számomra ez a leg
fontosabb a húsvétból, nem az, 
amit a nép kitalált: a ’locsolkodás, 
hímestojás napja’.” (L.Cs. 2b.) -  
„Húsvét idején többet gondolok 
Jézusra, aki értünk meghalt a ke
reszten, m indannyiunknak meg
szerezte a bűnbocsánatot. Minden

embernek -  nekem is -  szükségem 
van erre, m ert bűnös emberek va
gyunk.” (E.É. le .)

„Nekem Jézus halála azt jelenti, 
hogy 0  értem halt meg a kereszten, 
az én bűneimért. Pedig Jézust sen
ki nem kényszerítette...” (T.Sz.  
le .)  Önként vállalt halála többek
ben lelkiismeret-furdalást vált ki, 
hogy „Jézus én miattam halt meg, 
én mondtam ki a halálos ítéletet. 
De ha nem halt volna meg bűnei
mért, nem lenne bűnbocsánatunk” 
(G.E. le) .

A bűnbánat hangja mellett ki
domborodik a bűnbocsánat öröme, 
ami már eddig is kitűnt. „Az evan
géliumok azt az örömhírt hirdetik, 
hogy eljött a Megváltó, magára vet
te bűneinket és meghalt értünk.”
(D.Zs. ld .)  Van, aki csupa nagybe
tűkkel írja a 2. Hitágazat lutheri 
magyarázatából: „nem arannyal, 
sem ezüsttel, hanem szent és drága 
vérével” (B.B. ld .) Áldás hordozó
ja  fiatalságuk, ha ez a „krisztusi 
vérátömlesztés” hitük csatornáján 
át naponkénti erőforrás!

Krisztus áldozata és győzelme 
sokaknak életük értelmét jelenti az 
útkeresésben. „Húsvét óta Jézus 
velünk van, azt ígérte, hogy ő ér
telmet ad  az életnek. Jézus feltáma
dását hirdetik mindazok, akik az ő 
erejéből élnek. Amikor a Bibliát 
olvassuk, szavára figyelünk, mi is 
találkozhatunk vele.” (F.L. ld .)  
„Jézus feltámadásával óriási erő 
árad a világba. O értelmet ad éle
tünknek. Minekünk is találkozni 
kell vele” (Bibliára, igére utalás) 
(Sz.N. ld.)  -  Értelmet ad az élet
nek, ha nem is tudjuk értelmünk
kel felfogni Jézus „halálos szerete- 
tét” és „győzelmes feltám adását” . 
„Igaz, hogy értelmünkkel felfog
hatatlan a feltámadás fogalma, 
ugyanakkor szívünkben és lel
kűnkben világosság árad és re
mény, hogy Isten magához ölel, 
megbocsátja bűneinket és segít ne-
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FARKASHÁZI FERENC, az 

Északi Evangélikus Egyházkerület 

felügyelője 75 éves.
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honában köszöntötte őt Szebik 

Imre püspök, dr. Sólyom Jenő, a 

Déli Egyházkerület felügyelője és 

Szemerei Zoltán, az Országos Egy

házi Iroda főosztályvezetője.

Isten áldását kérjük további éle

tére és egyházi szolgálatára.

A M agyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Dr. Seregély 
István egri érsek az Ökumenikus Tanulmányi Központba a M agyar 
Római Katolikus egyház hivatalos képviselőjévé kinevezte dr. Brück
ner Ákos Előd ciszter szerzetest, a Budapesti Szent Imre Egyházköz
ség plébánosát, aki eddig megfigyelőként vett részt a Központ munká
jában. Ez a lépés újabb jele a hazai Római Katolikus Egyház ökumeni
kus érdeklődésének.

kém megkeresni azt az utat, ami 
elvezet hozzá” (B.K. le.)  Jézus fel
támadását értelmünkkel nehezen 
tudjuk elfogadni. Jézus feltámadá
sakor olyan erő áradt a világba, 
ami felülmúlja az emberi gondol
kodást. (P.G. ld.)

És ezt a gondolkodásunkat fe
lülmúló és mégis foglyul ejtő győ
zelmét, mint a kereszt titkának 
tündöklését, elvégezte „ártatlan 
szenvedésével és halálával, hogy 
egészen az övé legyek, az ő orszá
gában őalatta éljek” -  idézi a Kis 
Kátéból S.E. ld. licista.

Mit jelent az egyháztörténet tük
rében, hogy Jézus „halálával és fel
támadásával megváltott, mint el
veszett és megítélt embert” ? (A.E. 
2b.) „Jézus szenvedései benne van
nak Luther, Dévai és a többi refor
mátor szenvedésében.” (S .Zs.2b .) 
Egyik tanítványom ezt írja és kér
dezi : „Az egyháztörténelemben 
sok ember a szenvedéseivel tehetett 
bizonyságot hitéről. Én csak azzal, 
hogy részt veszek a vasárnapi is
tentiszteleten? Nekem is szól a 
missziói parancs?” (Cs.E. 2c.) Bi
zony neked is, melyben az isten
tiszteleten is megerősödhetsz, in
dulási „rajt”-ra készen!

„A tömlőében sínylődőknek, gá
lyákon szenvedő elítélt kereszté
nyeknek, vagy az ártatlanul eretnek
nek nyilvánított és máglyán elége
tett embereknek a hite végig kitar
tott, mert tudták, hogy Jézus értük 
halt meg, feltámadt és most is velük 
van. És ez ad erőt nekem is.” (G.G. 
2b.) Húsvét a „kiút” ünnepe. „Ezen 
a napon emlékezzenek az emberek, 
hogy igenis van kiút. Mindenből van 
kiút, csak hinni kell. Örömünnep, 
mert ezen a napon Isten és Jézus 
bebizonyította és értésünkre adta, 
hogy szeret minket, és megbocsát 
nekünk.” (B.Zs. 2c.)

A kkor is szeret, ha koporsó mel
lett kell megállni. Ilyenkor érez
zük, hogy milyen kicsi a hitünk. 
Nem ér semmit a péteri fogadko
zás, am ikor jönnek a megpróbálta
tások. „Jézus halálát talán akkor 
gondoltam át először, amikor 
Édesapám sírjánál álltam. Akkor 
azt gondoltam, miért pönt az én 
apukám at vette el. Azt gondoltam 
magamban, nincs Jézus. Nagyon 
borzasztó volt a sír előtt. Aztán 
most m ár tudom, hogy Jézus anyu
kámnak ad erőt, hogy minket fel
neveljen.” (R.P. 2b.)

Köszönjük, licista tanítvá
nyaink és gyermekeink, bizonyság- 
tételeteket az értünk meghalt és 
feltámadt Ú r Jézus Krisztusról. 
Örülünk, hogy sokaknak szemé
lyes, bűnből szabadító Megváltó
ja. Hitemet erősíti negyven évi 
szolgálatom után, hogy Őbenne 
találjátok meg életetek értelmét, a 
kiutat, mert számotokra is Ő az út, 
igazság és élet! Ő adjon erőt to
vábbra is nektek, tanáraitoknak, 
szülőiteknek, az özvegy édesanyá
nak is, hogy együtt tudjuk énekelni 
és megélni húsvét után is Krisztus 
bűn és halál feletti diadalának 
himnuszát: Győzelmét vettél, Ó 
Feltámadott!

Szimon János

A  „beszélő filctoll” Isten szolgálatában
A n ap o k b an  rendeztem  régi p ed ag ó 

giai könyveim et, am ik o r kezem be ke
rü lt gyakorló isko la i tan á ro m  -  G ergely 
Ferencnek A B ESZ É L Ő  K R É T A  IS
T E N  S Z O L G Á L A T Á B A N  c. könyve, 
am it 1939-ben írt.

Ez a  könyv ju t ta t ta  eszem be, hogy az 
elm últ n yáron  én is felhasználtam  bol
d o gu lt tan á ro m  ö tle té t, am it az  a láb 
b iak b an  leírok:

Soha nem  tu d tam , hogy jú n iu s  27-én 
kívül augusztus 8-án is nevem  nap ja  
van. D e errő l később  szólok.

A m últ év augusztus 8-án a 10 ó rás  
istentisztelet e lő tt feleségem mel az  o l
tá r  m elletti p ad b a  ü ltünk . És am ik o r 
fe ltek in te ttünk , az  o ltá r  tú lo ld a lán  levő 
pád b ó l m osolyogva 8 évvel ezelő tt lá 
to tt finnországi testvérek kézfelemelés
sel k ö szö h tö ttek ... N yúl Józsefék ven
dégei jö ttek  a suom i-i P E R N IÖ -b ő l.

A znap  esperesünk m ás gyülekezet
ben végzett szo lgála to t, azért L u p ták  
G yörgy  k iskőrösi lelkész végezte a 
szo lgálato t, ak inek alapigéje v o lt : „É N  
V A G Y O K  A Z  IG A Z I S Z Ő L Ő T Ő ...” 
A z igehirdetés igen szem léletes vo lt, de 
nekem  -  lá tva  a  finn testvéreket -  az 
m otoszkált a  fejem ben, hogy de jó  len
ne, ha T U O V I JA  JO U K A  L O IM A - 
L A K K I-ék  is értenék  a préd ikáció t.

Istentisztelet u tán  ta lá lk o ztu n k . Be
m u ta tták  leányukat is, ak i e lőször volt 
M agyarországon , angolul és svédül is 
tu d o tt. Sajnos, m i csak  ném etü l tu d 
tu n k  vo lna beszélgetni. D e azért szere
te ttel öleltük  m eg egym ást és p á r  finn 
köszöntéssel búcsúztunk  el, am ire  m ég 
em lékeztünk. N em zetközi m u to g a tás
sal tu d a ttá k , hogy dé lu tán  m eg lá togat
nak bennünket.

E k k o r tö r tén t a  m eglepetés... a  ven

dégünk  felesége, T U O V I 10 szál gyö
n y ö rű  p iro s ró zsá t h o zo tt, am it a  mi 
finnországi házigazdánk , M A R JA  ja  
A L P O  M A R K A N N E N -ék  kü ld tek  
László n ap ra . (V alószínűleg a  f in n -m a
gyar szó tárb ó l k ikeresték a keresztne
vem  m egfelelőjét.) K özben  leányuk, 
JO H A N N A , feleségem nek az  ő  nevük
ben ró zsacso k ro t ad o tt. L ászló  fiam 
n ak  m eg N yúlné a d o tt egy h a rm ad ik  
rózsacsokro t. T ő le tu d tam  m eg, hogy 
M arja  és A lpo  finnországi á rb a n  pénzt 
a d ta k  a  ró zsák ért, am i M agyaro rszá
gon az  összeg tizedrésze sem volt. A zt 
is m eg tud tam , hogy a  kü lö n b ö zet az 
istentisztelet u tá n  a  perselybe került.

K özben  tito k b an  n a p tá ru n k a t m eg
néztem  és  csodálkozva lá ttam , hogy 
augusztus 8-án is nevem  n ap ja  van.

V endéglátás u tán  -  szó tárak  segítsé
gével -  a  délelő tti p réd ikáció ró l beszél
tek, hogy sajnos nem  tu d tá k , m iről volt 
szó. E k k o r ju to tt  eszem be G ergely F e

renc tan ítóképző-in tézeti tan ítóm  
könyve „A  B ESZ É L Ő  K R É T A  IS
T E N  S Z O L G Á L A T Á B A N .” 

E lővettem  a  finnek tő l k a p o tt énekes
könyvet és az t a  408. éneket kerestem  
m eg, am ire  E SK O  R O U T A S A L O  finn 
lelkésztestvérünk ta n íto tt b en n ü n k et 
P em iö-ben . „ H erraa  hyvää k iittäk ää” . 
E lénekeltük . K özben  a  finn Bibliám ból 
(m ert a z t is k ap tam  tő lü k ) kikerestem  
a  déle lő tti igét: Jn  15,1-17 verseket. 
T uovival fe lo lvasta ttam  és u tán a  egy 
ra jz lapon  filctollal rajzoln i k ezd tem ... 
sző lő tőke =  H erra  Jeesu s ... m ajd  vesz- 
szőket ra jzo ltam  p á r levéllel m inä -  
sinä  — h än  —  m e -  te-he (én, te  ő, mi, 
ti, ő k ) E zu tán  sző lő fü rtöket ra jzo ltam  
és valódi sző lő fü rtö t te ttem  melléje és 
felírtam  R A K  A U S =  S zere te t... és 
m u ta ttam  m inä, sinä, h ä n . ..

Befejezésül az  asz ta lra  te tt finn zász
ló  m ellett e lénekeltük  a  finn h im n u sz t: 
„O i m aam m e, S U O M I, synnyim ää-t 

T an u lság  le tt...  nem  kell s z ó ... csak 
szeretet, am i nyelv nélkül is é rthető . 
„E zeket paran cso lo m  néktek , hogy 
egym ást szeressétek!”

B árcsak nem csak á  testvérnépek, h a 
nem  a F Ö L D  m inden  lakó ja  m egérte
né, hogy testvérek vagyunk  a F ö ldön! 
A  testvéreknek  pedig  nem  szóval, h a 
nem  cselekedettel kell tan ú sítan i a  sze- 
retetet. <

T an áro m  könyvéből a  képeket 55 év
vel ezelőtt lerajzoltam  és iskolám  falán 
elhelyeztem és h ittan ó rán  és a  vasárnapi 
iskolások óráin  felhasználtam . A  gyer
m ekek csendesfoglalkozás a la tt lerajzol
ták ... úgy tudom , V ám os József felesé
ge, Em iké ezt a  füzetét m ég őrzi.

Szakács László 
ny. igazgató-tanító

O L V A SÓ I LEV ÉL

Kinek az iskolája?
A z Evangélikus Élet is beszám olt az egyházi iskolákról 

m árcius 23-án ta r to tt ökum enikus tanácskozásról. M int két 
kisiskolás gyerm ek édesanyja, érdeklődéssel hallgattam  az
n ap  este a  rád ió  R áad ás c. m űso ráb an  a  ripo rta lanyok , d r. P. 
C sikai M iklós, a  R eform átus Z sinati Iro d a  o k ta tási vezetője 
és d r. K orzenszky R ichárd  m iniszteri biztos ny ilatkozatait.

N éhány  gond o la to t ezekből k iem elnék :
-  tö rvény  van  a lelkiism ereti és vallásszabadsággal egybe

hangzóan  a  szabad  iskolaválasztásró l;
-  a  ko ráb b i évek pedagógiai m unkájában  elsősorban  a 

szakism eretek á tad á sá ra  helyezték a fő hangsúlyt, a  nevelés 
e lm a ra d t;

-  az egyházi iskola az  önkorm ányzati iskolával szem ben 
k ö rü lh a tá ro lh a tó , ko n k ré t világnézeti nevelést ad, am ely 
összhangban  van a családi kö rben  felállíto tt értékrenddel;

-  nem  erőszakkal, de sokoldalú  ism eretek álta l kíván az 
egyházi isko la választási lehetőséget adn i a jó  és rossz, az 
igaz és ham is k ö zö tt; egy em berségesebb m agatartásfo rm a 
k ia lak ítására , k ita rtá sra  kívánják  a  gyerm ekeket nevelni;

-  olyan isko la típust szeretnének k ia lak ítan i, ahová a  gye
rekek nem  kényszerből, hanem  öröm m el já rn ak .

M indezek szép, nem es g ondo latok , am elyek a lap ján  csak 
ö rü lhe tnénk , hogy színesedik hazánkban  a  választható  isko
lák köre, m egnő az  esélye an n ak , hogy a következő generá
ciók  tu d a to sab b an , h a tá ro zo tt erkölcsi é rték rendet vállalva 
fognak  élni.

N agy  segítség lenne ez azoknak  a szülőknek, akik  a m ind- 
an n y iu n k ra  zúduló  reklám özönben, a fogyasztói tá rsadalom  
harsány , sokszor igencsak kétes ku ltú rá jával, sajátos erk ö l
csével szem ben egy hagyom ányokra  épülő , szilárdabb  érték 
rendet k ívánnak  gyerm ekeiknek á tadn i.

A z idézett rád ióm űsort azo n b an  egy m ásik adás előzte 
m eg, va lam ikor feb ruár elején, am elyben két evangélikus 
iskola képviselői a rró l beszéltek, hogy m ilyen feltételekkel 
lehet „be ju tn i” ezekbe az  iskolákba. Büszkén á llíto tták , hogy 
hozzájuk  csak a  jeles, illetve k itű n ő  eredm ényt elérő k isd iá
kok kerülnek. A többszörös túljelentkezés m iatt a  gyerekek 
m ag y ar-m atem atik a  írásbeli vizsgán és felvételi beszélgeté
sen vesznek részt, ennek a lap ján , illetve az  előző h á ro m  év 
tanu lm ányi eredm ényeit figyelembe véve, dön tenek  a felvéte
lükről. S zem pont az is, hogy a  gyerek m ilyen vallású, de csak 
anny iban , hogy azonosan  m agas pontszám  esetén az evangé
likusok e lőnyt élveznek.

M it je len t ez a g yakorla tban?

K övetkezetes szigorral k ia lak ítanak  újabb iskolákat (a 
m ár meglevő olyan önkorm ányzati iskolák m ellett, m int a 
jövő  m atem atikusait képző Fazekas vagy az Eötvös G im ná
zium ), ahová a nagyjából azonos képességű, kicsi korban 
kiválóan tanu ló , jó l kezelhető, konfliktusm entes gyermekek 
kerülnek. Ezekből a  tapaszta la t szerint többségükben való
ban jó  o rvosok, m érnökök, miniszterek válnak, hírnevet 
szerezve iskolájuknak.

D e ehhez m iért kell egyházinak lenni az iskolának?
T áltosképzés, elitnevelés -  hol van ez a rádióadásban 

e lhangzottakkal összhangban? Az a m ost kialakuló egyházi 
iskolák  feladata, hogy biztosítsák a tudós utánképzést? 
Egészséges-e, ha nincs bevallottan speciális képzés egy isko
lában, hogy ennyire hom ogén gyerm ekanyagot válogatnak 
össze? N em  lehet m ás eszközökkel is hasonlóan színvonalas 
iskolákat m űködtetn i?

Vagy m egfordítva a p roblém át: kérhet-e pl. a gyermekeit 
egyedül nevelő szülő tám ogatást az egyházától ahhoz, hogy 
gyerekei színvonalas és szilárd erkölcsi nevelést adó iskolába 
já rh assan ak ?

Ez u tóbbi kérdést tavaly ősszel személyesen tettem  fel, 
még jóval a  felvételik előtt két egyházi iskola képviselőjének. 
A választ az idei felvételi rendszer, illetve a februárban el
h angzo tt rád ióadás egyértelm űen m egadta.

-  Savanyú a szőlő -  m ondhatnák  sokan - ,  rosszul tanul 
a  gyerm eked.

K it érdekel, hogy azért-e, m ert nincs mellette apa, nagy
szülő, aki segíthetne a tanításában , m ert négy év ala tt több  
m int egy évet betegeskedett, m ert gátlásos, vagy egyszerűen 
csak egy későn érő  típus, m int Einstein volt, vagy egyik jeles 
professzorunk, aki annak  idején még az érettségin is m egbu
k o tt?  És kit érdekel, hogy a  gyerek sohase hazudik, életkorát 
messze tú lhaladva gondolkozik az élet lényeges dolgairól, 
hogy kiváló m űszaki érzéke van, hogy iskolában és ismerősei 
körében annyian  szeretik, vagy egyszerűen csak evangélikus 
volt m ár a  szépapja is, és karnyújtásnyira lakik egyháza 
iskolájátó l?

Szeretném , ha többen  is elm ondanák a vélem ényüket -  
mégis, k iért vannak az egyházi iskolák?

Beliczay Erzsébet

(A  c ikk  nem minden állításával értünk egyet, de v itacikk
nek szánjuk. Szerkesztő .)
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----------NAPRÓL
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! Zsolt 

98,1.

VASÁRNAP ~ Egyedül te ismered minden embernek a 
szívét. lKir 8,39. (lKor 4,5; Mt 11,25-30; Kol 3,12-17; 
Zsolt 98.) El tudjuk-e fogadni, hogy egyedül Isten ismeri 
a szíveket? Nincs-e saját véleményünk másokról és ma
gunkról? Pedig a mi szivünket is csak Isten ismeri. Önma
gunkról, célunkról, életünkről Isten tud pontos felvilágosí
tást adni. Ezért hasznos és érdemes a Bibliának hinni -  ha 
kell, saját véleményünket félretéve.

HéTFÓ _  Az apák tanítják fiaikat, hogy te hűséges vagy. 
Ézs 38,19. (Ef 6,4; Jak 1,17-21; Zsid 1,1-3.) Isten hűsége 
szájról szájra, nemzedékről nemzedékre adandó üzenet. 
Erre volt szükségünk nekünk, ezért legyünk hálásak azo
kért, akiktől először hallottunk Isten hűségéről. De erre 
van szüksége gyermekeinknek is, akik életükben kapaszko
dót keresnek. Mennyire vagyunk hűséges hírvivők?

KEDD ~ Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus 
Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elké
szített Isten, hogy azok szerint éljünk. Ef 2,10. (ApCsel 
16,23-34; Zsid 1,4-14; Zsolt 8,5). Ha egy pohár összetörik, 
nem alkalmas többé arra, hogy igyunk belőle. Ha az ember 
Istennel való kapcsolata törik össze, az ember sem alkal
mas többé arra, amire teremtetett: hogy élete Istent dicsőí
tő jócselekedetek zavartalan láncolata legyen. Isten még
sem dobja félre az embert és nem mond le eredeti céljáról, 
Jézus Krisztus erejét kínálja nekünk. Használjuk-e ezt az 
erőt, vagy csak beszélünk róla?

SZERDA ~ Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik 
veletek az Isten, mint fiaival. Zsid 12,7 (Jób 5,17-18; Lk 
19,37-40; Zsid 2,1-9). A fenyítés nem ugyanaz, mint a 
büntetés. Az okos szülő fenyíti gyermekét, hogy ezzel a jövőt 
formálja, nem pedig bünteti, hogy a múltat megtorolja. Isten 
a múltadat, az előző perced bűneit is megtorolta Jézus Krisz
tuson. Neked és nekem, mint fiáknak csak a jószándékú 
fenyítést kell elfogadnunk és szívünkre vennünk.

NAP RA ----------v
CSÜTÖRTÖK B Félni fog a föld és elcsendesül, mert 
ítéletet tart az Isten. Szabadulást ad a földön az alázato
saknak -  Zsolt 76,9-10. (lPt 3,12; Mt 21,18-22; Zsid 
2,10-18). Ez a fold jelenleg nem úgy néz ki, mintha bármi
kor is hajlandó lenne megrettenni és elcsendesedni. Ez 
mégis meg fog történni. Szabadulás csak az alázatosok 
számára lesz. Miért? Azért, mert az alázatos embert Isten 
már itt a földi életben elvezetheti Jézus Krisztushoz, az 
örök élet forrásához. Bevallani saját csődömet és elfogadni 
bennem Isten munkálkodását -  ehhez bizony nagy alázat 
kell.

PÉNTEK ~ Jézus azt mondta a vaknak: „Menj el, mosa
kodj meg a Siloám tavában” -  ami azt jelenti: küldött. Az 
pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visz- 
szatért. Jn 9,7. (Ezs 35,5; lKor 2,6-10; Zsid 3,1-6). Jézus 
gyógyításai mindig függenek az ember engedelmességétől: 
el kell menni valahová, meg kell tenni valamit, ami képte
lenségnek tűnik, vagy legalább válaszolni kell egy kérdésre, 
hogy az ember kifejezze gyógyulási szándékát. Nem azért 
vagy beteg és nyomorult, mert azt mondod: erre én nem 
vagyok hajlandó, Isten sem gondolhatja komolyan, hogy 
ezt vagy azt meg kell tennem? Pedig érdemes!

SZOMBAT ~ Teljes bizonyossággal reménykedjetek ab
ban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus megjelenésekor 
kaptok. -  lPt 1,13. (Dán 2,28; lSám 16,14-23; Zsid 
3,7-19). Az igét igazán komolyan vevő ember sosem szá
míthat népszerűségre. Nem népszerű, sőt nagyképűnek 
van bélyegezve az az ember, aki szót fogad ennek az igé
nek, és amennyiben bűneire bocsánatot kért, ezután telje
sen biztos abban, hogy Jézus visszajövetelekor kegyelmet 
kap. Sokkal elfogadottabb az a „vallásos” felfogás, hogy 
„majd a Jóisten eldönti, hogy mi legyen velem. Addig is 
becsületesen élek.” Isten már döntött rólad. El mered hinni 
most azonnal?

Bálint Józsefné 

-J

ELŐ VIZ

E lto m p u ltsá g
Lukács 12,20

Minden korszak rányomja a bé
lyegét az emberre. Sokféle tulaj
donság alakul ki. A mai embert is 
rengeteg jelzővel lehetne ellátni. 
Ilyen az is, hogy rohanó, sikerköz
pontú, szabad akar lenni minden
féle gyámkodástól, énközpontú, 
kiábrándult.

Ma azt a jelzőt emelném ki, ami 
igénkben is szerepel: bolond. Ne 
sértődjünk meg. Ez nem orvosi ér
telemben vett elmebajt jelent. H a
nem az egyik jelentését emelem ki 
e szónak: a mai ember eltompult.

A rohanó életben, a sokat emle
getett információ-dömpingben, a 
tévé, a video korában, szinte ter
mészetes válasza a léleknek az el- 
tompulás. Mivel a sok benyomást 
képtelen feldolgozni, azzal védeke
zik, hogy sok mindent leráz magá
ról. Az eltompulás tüneteivel kez
dem. Mi iránt vagyunk eltompul
tak? A természet szépségeit emlí
tem elsőnek. Rohanunk a közleke
désben és amúgy is. Nem tudunk

megállni. Nem tudunk felnézni es
te a csillagos égre sem. Pár éve egy 
nógrádi falu tiszta levegőjében döb
bentem rá, hogy milyen is az au
gusztusi éjszaka bársonyfekete ég
boltja, tisztán ragyogó csillagokkal. 
A rohanás eltompulná tesz a művé
szetek felé is. Ki tud odafigyelni egy 
versre. Ki tud elmélyülten hallgatni 
egy Bach fúgát, vagy megérteni egy 
festmény mondanivalóját? Csak rá
pillant és továbbmegy.

Eltompultság a családban. Pél
dául a szülői szeretet iránt. H o
gyan vitt anyám orvoshoz. Vir
rasztón mellettem, amikor beteg 
voltam... Nem folytatom a sort. 
Csak a legfőbbet említem még, el- 
tompulást Isten felé, érzéketlenség 
az örökkévalók felé!

Állatokról tudjuk, hogy sokszor 
jobban látnak, mint az ember. 
A sas nagyon magasról észreveszi 
a mezőn az egeret. Los Angelesben 
a legutóbbi földrengéskor a macs
kák m ár előző nap elmenekültek.

A Biblia sokszor említi az állatok 
példáját. Az ökör, szamár ismeri 
gazdáját - ,  az ember érzéketlen Is
ten felé. Jeremiás 8. szerint a gólya 
tudja a maga „rendelt idejét” . -  Az 
ige és életünk eseményei iránt el
tom pulná lettünk. H a az ige sze
mélyesen szólít meg, sokszor észre 
sem veszem. Ha váratlan öröm, 
vagy hirtelen csapás ér, szívem ér
zéketlen és kemény marad.

Nehéz lenne az eltompultság 
okait felsorolni. Az igénkben szerep
lő embert éppen a gazdagsága tom
pította el. -  Ä mi dolgunk az, hogy 
saját magunkban ismerjük fel az 
Isten iránti eltompultság fájó tüne
teit. Élek, sok mindent kapok -  de 
észre sem veszem, hogy Valaki adja 
ezeket. Valaki várja, hogy szívem 
megnyíljon. Telnek az évek, talán 
bejárok sok országot, de még nem 
vettem észre, valójában miért is va
gyok itt. És hogy Valaki drága árat 
fizetett, hogy megmentsen. Nem ve
szem komolyan, hogy Nélküle min
den pénzemmel, kincsemmel, tudá
sommal elveszett ember vagyok.

H át ez az eltompultság.
G. A.

O LV A SÓ I LEVÉL

Egyik lelkészünk kapta a követ
kező levelet:

Tisztelt Uram!
1962. december 26-án keresztel

te ttek meg szüleim a Sopron mellet
ti Agfalván. A z evangélikus vallást 
a formaságokon kívül (konfirmá
ció) nem gyakoroltam. A közel egy 
éve elkezdett Biblia-tanulmányozá
som során arra a következtetésre 
jutottam, hogy az Önök tanításai 
nem egyeznek a Szentírással, mely 
a teremtő Isten ihletett szava. Ezért 
jelen levelemmel szeretném bejelen
teni kilépésemet az evangélikus 
egyházból.

Kérem fentiek tudomásul vételét!

A lelkész válasza:

Kedves Testvérem!
Kilépési nyilatkozatát tartalmazó 
levelét megkaptam. Röviden a kö
vetkezőkre szeretném felhívni be
cses figyelmét:

1. Miből gondolja, hogy a nem 
gyakorolt vallásosság tényleges 
egyháztagságot jelent? Miből gon
dolja, hogy a konfirmáció mindenki 
esetében csak formaság ? Miből 
gondolja, hogy kiléphet onnan, ahol 
eddig valójában még benn sem volt?

2. Örömmel tölt el annak tudata, 
hogy „csipkerózsika-álmából" fö l
ébredve, rendszeresen olvassa a 
Bibliát.

3. Biztosíthatom arról, hogy ha á 
Szentírással együtt az evangélikus 
egyház tanítását is kellően megis
meri, jelenlegi álláspontjának kate

gorikus kijelentését árnyaltabban 
kell majd megfogalmaznia.

4. A z egyház az evangélium akti
vitásából naponként megújuló szen
tek gyülekezete, amely most rejtet
ten van jelen ebben a világban. Ne 
lepődjék meg azon, ha a szinről- 
szinre látás napján, sok más fe leke
zetűvel együtt néhány evangélikust 
is fo g  találni az „üdvözültek seregé
ben".

5. Engedje meg, hogy addig is, 
amíg odaérünk, imádságos szere
tettel gondoljak Önre, mint aki 
hosszú szünet után Isten szent igéjé
nek szorgalmas olvasója lett. Mos
tantól kezdve Krisztus örök egyhá
zának tagjaként tartjuk számon. Is
ten áldja meg, segítse és vezesse to
vább a megkezdett úton!

Testvéri tisztelettel és szeretettel 
köszön töm.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

A Békéscsabai Evangélikus Gimnázium (5600 Békéscsaba, 
Szeberényi tér 2. sz. Tel./FAX.: 66/453-603) pályázatot hirdet az 

alábbi munkahelyekre:

A meghirdetett munkahely:

2 fő kémia-fizika szakos,
1 fő biológia-kémia szakos,

1 fő történelem-földrajz szakos,
1 fő angol-német szakos,

1 fő matematika-angol szakos,
1 fő matematika-német szakos tanár,

1 fő könyvtáros.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő két 
héten belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a megjelenést követő hat 
héten belül.

Az állás elfoglalásának ideje: 1994. augusztus 1. 

Illetmény: a Közalkalmazotti Törvény előírásai szerint. 

Egyéb: étkezési hozzájárulás van.

A VASÁRNAP IGÉJE
CANTATE -  ÉNEKELJETEK!
L K  1 9 , 3 7 - 4 0

Felekezeti eszmélődésem idő
szakában nehezen vált sajátommá: 
éneklő egyház tagja vagyok. Ké
sőbb egy-egy evangélizáción sejlett 
fel bennem az ének közösségterem
tő ereje. Az énekek szövegének 
üzenete -  amennyiben közös kin
csünkké válik -  az őt hordozó dal
lammal kapcsol össze bennünket 
U runkkal és egymással.

Mai vasárnapunk Cantate, az 
éneklő gyülekezet vasárnapja. 
A jeruzsálemi templom felszentelé
sétől kezdődően szokássá vált, 
hogy a templomhoz érkező zarán
dokokat áldással, énekkel köszön
tötték (Zsolt 118,26). A városba 
bevonuló Jézusra alkalmazták ta
nítványai az ősi Zsoltárt, Isten fel
kent királyát áldva és köszöntve 
benne. A zarándokok zsoltárának 
Jézusra történő alkalmazása Jeru
zsálem hivatalosainak nem tet
szett, sőt Jézust tanítványai rendre 
utasítására szólították fel. „Aki
nek szép a lelkében az ének, az 
hallja mások énekét is szépnek” -  
Babitsi megfogalmazás teszi egyér
telművé, hogy miért is nem hallot
ták a farizeusok szépnek a hozsan
názó tanítványok énekét.

Az ő lelkűk nem értett egyet Jé
zus személyével, mennyei békessé
get hozó hatalmával. Nekik a M es-. 
siás személyében általuk elképzelt 
vallási töltetű társadalmi, politikai 
szabadító kellett. Egyaránt bán
to tta  fülüket a gyermekek (M t 
21,15) és a felnőttek hozsannázása. 
Bizonyára a Babitsi látásmód 
„örökérvényű”, ugyanis pár éve a 
hivatalos államiak szintén nem 
tarto tták  szépnek a nyitott temp
lomablakon át kiszűrődő gyüleke
zeti éneket, mert a „muzikális” lel
készt halkabb és csukott ablakú 
templomi éneklésre szólították fel.

A z  ének a hálaadó szív terméke
nyítő kiáradása. Az őskeresztyén- 
ségnél is természetes volt a könyör
gő, bűnbánó és a hálaadó, dicsőítő 
éneklés.

A Szentíráson túl ifjabb Plínius 
író-bíró említi egyik levelében, 
hogy „összegyülekeznek, és válta
kozva karban énekelnek az isten
nek hitt Krisztus tiszteletére és es
küvel kötelezik magukat, hogy

nem lopnak, nem követnek el há
zasságtörést. ..”

A lipcsei Tamás templom híres 
gyermekkórusát csakúgy, mint a 
drezdai Kreuzchor felemelő énekét 
alkalmam volt hosszabb időn ke
resztül hetente is hallgatni. Megáll- 
hattam  a Tamás templom karna
gyának, J. S. Bachnak kifordított 
zsebű szobra előtt azzal az érzéssel, 
hogy mégiscsak éneklő egyház va
gyunk, jól iittonálta a hangot a 
dallam és szövegszerző Luther. 
Vajon vettük és továbbadjuk nem
zedékről nemzedékre?

Olykor félszegen állítjuk ki 
templomainkban gyermek- és ifjú
sági kórusainkat, szintetizátoron, 
gitáron, furulyán játszó fiataljain
kat. Ne feledjük, hogy Jézus védel
mébe vette a bizonyára nem művé
szi gyermeki hozsannázást: „Gyer
mekek és csecsemők szájából sze
reztél magadnak dicséretet” . Fi
gyeljünk csak Túróczy Zoltán püs
pökre: „Ne törődj vele, hogy nem 
vagy énekművész. Énekelj úgy, 
ahogyan tudsz! Lehet, hogy kényes 
fülű karmester lekopogtatna a pál
cájával, de Jézus nem az éneklő tor
kot figyeli, hanem az éneklő szivét, 
s Ő elgyönyörködik benned” .

A 70-es évek elején hazánkban 
já rt a híres finn Logos kórus. Egy
házunk egy /radicionális falusi 
gyülekezetbe is biztosítani akart 
számukra szolgálati és ismerkedési 
lehetőséget. így került sor többek 
között a N ógrád megyei Ősagárd- 
ra. Addig elektronikus hangsze
rekkel, gitárral, trom bitával még 
nem szolgáltak a templomban. 
A csak orgonához szokott gyüle
kezetét a „más hangszerelésű” mű
vészi élmény m eghatotta. Sokáig 
emlegették még.

Ne feledjük: eljön az idő, ami
kor nem lesznek zenei és éneklési 
stílusok, különböző hangszerelé
sek, m ert minden nemzetből és 
népből együtt énekeljük a mennyei 
karban a Bárány új énekét. Ámen.

Kalácska Béla

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, Istenünk! Ébressz bennünk 

él6 hitet, hogy ne szomorkodjunk, ha
nem új énekkel áldjunk most és egykor 
országodban! Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. május 1.

I., Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) M adocsai 
Miklós; de. 10. ném et ; de. 11. (úrv .) Balicza 
Iv án ; du . 6. dr. Z sigm ondy Á rpád . X II., 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván. Pest- 
hidegkút, II., Báthory u. 8. de. fél I I .  Kö- 
szeghy T am ás. Csillaghegy, III., Mátyás kir. 
út 31. de. 10. D o n á th  László. Óbuda, III., 
Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint László. Új
pest, IV., Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. 
Blázy Lajos. V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) dr. 
M un tag  A n d o m é ; de. 11. (úrv .) d r. H a
fenscher K áro ly ; du . 6. G erőfi G yuláné. 
VIII., Városligeti fasor 17. de. fél 10 (családi) 
Szirmai Z o ltán ; de. 11. (ú rv .) Szirm ai Zol
tá n ; du . 6. Pocsai Istvánná. VIII., Üllői út 24. 
de. fél 11. K ertész G éza. VIII., Karácsony S. 
u. 31-33. de. 9. K ertész G éza. VIII., Rákóczi 
út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc. 
VIII., Vajda Péter u. 33. de. fél 10. (úrv.) 
Zászkaliczky Pál. IX., Thaly Kálmán u. 28. 
de. 11. d r. Rédey Pál. Kőbánya, X ., Kápolna 
u. 14. de. fél 11. (úrv .) Z ászkaliczky Pál. X., 
Kerepesi út 69. de. 8. dr. Szabó Lajos. Kelen
föld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv .) Ferenczy 
E rzsébet; de. fél 10 (családi) Ferenczy Erzsé
b e t; de. 11. (úrv.) M issura T ib o r; du . 6. Mis- 
su ra  T ibo r. XI., Németvölgyi út 138. de. 9. 
M issura T ibo r. Budahegyvidék, XII., Tartsay 
V., u. 11. de. 9. (úrv .) T akács József; de. 11. 
(úrv .) T akács József; du . fél 7. Kőszeghy 
T am ás. XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. if). 
K endeh G yörgy. XIII., Frangepán u. 43. de. 
8. ifj. K endeh  G yörgy. XIV., Lőcsei út 32. de. 
11. (úrv .) d r. S zabó Lajos. XIV., Gyarmat u. 
14. de. fél 10. d r. Szabó Lajos. Pestújhely,
XV. , Templom tér de. ,10. Bízik László. Újpa
lota, XV., Hártyán köz du . S. ökum enikus. 
Rákospalota, Nagytemplom, XV., Régifóti út 
73. de. 10. Nagy Z oltán . Rákosszentmihály,
XVI. , Hösök tere de. 10. dr. K arn e r  Á goston . 
Cinkota, XVI., Batthyány I., u. de. fél 11. 
Szalay T am ás. Mátyásföld, XVI., Prodám u. 
24. de. 9. Szalay T am ás. Rákoshegy, XVIII., 
Tessedik S . tér de. 9. (ú rv .) K o sa  László. 
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. 
K u s tra  C saba. Rákoskeresztúr, XVII., Pesti 
út 111. de. fél 11. (úrv .) K osa László. Rákos- 
liget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv .) K ust
ra  C saba. Pestszentlörinc, XVIII., Kossuth 
tér 3. de. 10. H avasi K álm án . Pestszentimre,
XVIII. , Rákóczi út 83. (ref. templom) de. 
három negyed  8. H avasi K álm án . Kispest,
XIX. , Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú. 
XIX., Kispest, Hungária út 37. de. 8. Széli 
Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX., Ady E . u. 89. 
de. 10. G yőri Já n o s  Sám uel. Csepel, XXL, 
Deák tér de. fél 11. M ezősi G yörgy. Budafok, 
XXII., Játék u. 16. de. 11. Rőzse István. 
Törökbálint, Szent István út de. 9. Rőzse 
István . Budakeszi de. 8. K őszeghy T am ás

HÚSVÉT UTÁN 4. VASÁRNA
PON az oltárterítö színe: fehér. Az is
tentisztelet oltár előtti igéje: Jel 14,1-5; 
az igehirdetés alapigéje: Lk 19,37-40.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a TV1 május 1-jén, va
sárnap 16.05-kor.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 19.00-19.15-ig, 41 m-es rövid
hullám, 7385 kHz.
Április 30. szombat: Ajándékba kaptad 
-  rádióshittan.
Május 1. vasárnap: Isten harmóniája -  
ifj. Hafenscher Károly.
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMÉNYEK
Az EVANGÉLIKUS KÜLMISZ- 

SZIÓI EGYESÜLET és a RÁDIÓ
MISSZIÓ konferenciát rendez a kül- 
misszió barátai és az érdeklődők részé
re 1994. július 13-án délutántól július 
16-án délig Piliscsabán. A konferencia 
összefoglaló témája: „NINCS MÁS 
NÉV!”

Szeretettel várjuk az érdeklődőket 
családostól, mert a gyermekekkel kü
lön foglalkozunk.

Várható költség: 1000,— Ft. Kérésre 
csekket és részletes programot kül
dünk. Jelentkezni Szentpétery Marian
nái lehet (VII. Damjanich u. 28/b. 
1071) 500,- Ft előleg befizetését igazoló 
szelvény beküldésével.

az Egyesület Elnöksége

ORSZÁGOS ERŐNLÉTI 
BAJNOKSÁG

Az evangélikus lelkészek második 
országos erőnléti bajnoksága Hartán, 
1994. június 4-én szombaton reggel 8 
órakor kezdődik, nem lelkészek számá
ra is. Egész napos sport- és kulturális 
program várja az érdeklődőket.

(Előző számunkban tévesen jelent 
meg a találkozó dátuma.)

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁR
SASÁG 1994. május 4-én, szerdán du. 
6 órakor a Garay u. 48. I. em. alatt 
tartja összejövetelét. Előadást tart Szé- 
nási Jonathán Sándor református lelki- 
pásztor: Választott nép -  vagy válasz
tott Isten? -  címmel.

Ifjúsági csendesnap lesz Pilisen április 
30-án 10 órától. Koczor Zoltán, a Haj
tás ifjúsági csoport és Lázár Attila szol
gálatával. Mindenkit várunk.

Az Evangélikusok Közössége az 
Evangéliumért (EKE) Csendesnapot 
tart 1994. május 7-én, szombaton 10 
órától 16 óráig a kispesti evangélikus 
templomban. Szeretettel hívjuk Testvé
rünket erre az alkalomra és kérjük, hív
jon, hozzon másokat is. A Csendesnap 
témája: Ki ne dicsőítené a te nevedet? 
(Jel 15,4). A templom (Budapest, XIX. 
Templom tér 1.) megközelíthető a 3. 
METRÓ Határ úti állomásától 42-es 
villamossal, vagy a Kőbánya-Kispest

végállomástól 68-as busszal. A résztve
vők teát, üdítőt kapnak.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája május 1-én, vasárnap: 
Imádkozzunk azért / elmélkedjünk ar
ról, hogy a természet fölötti Lélek irán
ti nyitottság kialakuljon mindazokban, 
akik túlságosan is kötődnek a termé
szetes, anyagi világhoz.

A Fasori Evangélikus Gimnáziumban 
1949-ben végzett A és B osztályok 1994 
május 21-én, szombaton 10.30-kor tart
ják 45 éves érettségi találkozójukat a 
gimnázium dísztermében. Erre az alka
lomra várjuk mindazokat a volt osztály
társakat is, akik ugyan nem érettségiz
tek velünk, de akár csak egy évet is 
velünk jártak 1941 és 1949 között.

Az alábbi volt osztálytársainknak 
nincs meg a címe: Horváth István. Ko- 
ciczky Iván, Szigeti György, Kővári 
László, Molecz István, Varga István, 
Vass Árpád. Ha valaki a felsorolt, ve
lünk járt osztálytársak címét tudja, vagy 
tud róluk valamit, kérjük értesítse dr. 
Pósfay Miklóst 1145 Budapest, Újvilág 
utca 42-44 címen, vagy a 2518-489 tele
fonszámon.

KEDVES VÁSÁRLÓINK!
Értesítjük Önöket, hogy Sajtóosztá

lyunkon kapható kiadványainkat vi
deókazetták terjesztésével bővítettük, 
melyek a Zákeus Média Centrum gon
dozásában jelennek meg.
-  Próféciák földjén 1500,- Ft
-  Sorakozó Szentírás 
Szövetség (rajzfilm) 1200,- Ft
-  József története 1500,- Ft
-  Útjelzők (rajzfilm) 1200,- Ft
-  Jézus élete 1600,- Ft
Új könyveink: id. Harmati Béla: Vallá
sos költemények. Ára: 260,- Ft 
Túrmezei Erzsébet: Ragyogjatok, szép 
csillagok! Ára: 200,- Ft 

Kapható még Sajtóosztályunkon a 
régi típusú Konfirmációi Emléklap 
nagyformátum, aranyozott. Ára: 61,- 
Ft. Oltári gyertyák különböző méret
ben beszerezhetők.

Pedagógusokat keres alsó tagozatos 
osztályaiba a Pál Apostol Egyházi Álta
lános Iskola.

Jelentkezni lehet 1173 Bp., Akácvi

rág u. 49. szám alatt vagy telefonon 
2562-315 számon Krémemé Kucsma 
Mária igazgatónőnél, 1994. május 20- 
ig- '

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Id. Harmati Béla ny. lelkész és felesé

ge, sz. Macsuga Margit elhunyta alkal
mából a küldött rokoni, hittestvéri és 
gyülekezeti részvétnyilvánításokért há
lás köszönetét mondanak

Dr. Harmati Béla és családja 
Jézus mondja: „Én vagyok az út, az 
igazság és az élet.” Jn 14,6

■*. 4-j. VJ*;*'.»
Apróhirdetés

Kisméretű garzon  lakást vennék. S Ü R 
G Ő S. R ad o sn é  Lengyel A nna  
T el.: 167-3219 (este). Levélcím : 1025 
T örökvész ú t  95-97/A

T em plom épüle tekhez fazsindely m egren
delhető . T e l.: 42/312-349.

G É M  olasz házi és tem plom i, valam in t 
R O D G E R S  am erikai tem plom i orgonák ren 
de lhe tők  a  m agyarország i képviseletnél. 
T e l.: 112-8410
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Felelős vezető:
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Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij: fél évre 680 Ft, 
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Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
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Az ima a lélek lélegzése, a küzdő ember 

himnusza, a haldokló szent hattyúdala

Shelley

A TARTALOMBÓL
IMÁDSÁG VÁLASZTÁS NAPJÁRA

ÚJRA VAN BEIKTATOTT LELKÉSZE 
GÉRCÉNEK Politikusok felelőssége -  mindnyájunk felelőssége

Istenünk, aki minket szabadságra és szolgálatra teremtettél, a Te kezedbe helyezzük ma politikai küzdelm ünket is. Adj nekünk nyito ttságot 
és őrizd becsületünket. Nevelj egymás őszinte tiszteletére és megbecsülésére, a más véleményűek tiszteletben ta rtá sá ra .

GYÜLEKEZETI HÁZ ÉPÜL IKLADON Tudjuk, egyikünk sem mentes az önszeretettől és saját véleményének mások fölé helyezésétől.
Megértjük, mindnyájan felelősek vagyunk a társadalmunkban fellelhető hiányosságokért, nem csak  m ások m ulaszto ttak . Igazíts helyre m inket

és Te adj erőt, hogy nehézségeinket legyőzzük. Ne engedd felednünk, hogy a világ nagyobb, mint a mi hazánk  és hogy Te nagyobb vagy, m int

AZ „UTOLSÓ” KÖSZÖNTI UTOLSÓ 
OTTHONIGAZGATÓJÁT

az egész világ. Jézus nevében halgass meg ma is. Ámen.
K.G. Hildebrand svéd nyelvű imádsága nyomán: dr. Hafenscher Károly

VÁLASZTÁSOK ELŐTT -  1994VADOSFAI ARTIKULÁRIS 
EMLÉKNAP

a vadosfai evangélikus templomban 
1994. május 15-én, vasárnap

egész napos ünnepséget, az artikuláris 
korszakra emlékező „nagycsaládi” találkozót 

tartunk, amelyre a kedves Testvéreket, 
a valamikor Vadosfa szárnya alatt élt 

gyülekezeteket szeretettel hívjuk és várjuk.

Ü N N E P I R E N D
Délelőtt 10 órakor ISTEN TISZTELET 

Ünnepi szolgálatot végez és úrvacsorát oszt 
lelkészekkel együtt Szebik Imre püspök. Az 

istentiszteleten a csornai Bárdos Lajos Városi 
Kórus — Nagy Kálmán vezetésével -  és Szebik 

Attila  orgonista szolgál.

Délután 3 órakor T E M PL O M I ÜNNEPÉLY
I. Gyülekezeti ének. Erős vár a mi Istenünk. 

254.1-2
2. Megnyitó. Bárány Gyula esperes
3. Soproni Ev. Gyülekezet Énekkara  szolgál. 

Vezeti: Weltler Sándor
4. Berzsenyi Dániel: Fohászkodás

Arany János: Fiamnak. Előadja Gönye Ilona
5. Dr. Harmati Béla püspök előadása
6. Szebik A ttila  orgonajátéka
7. Szokolay Sándor előadása: A zene szakrális 

üzenete
8. A Soproni Gyülekezet Énekkara  szolgál
9. Az ősök üzenete. Sümeghy Józse f emlékezé

se
10. A Soproni Gyülekezet Énekkara szolgál
I I .  Szépfalussy István bécsi magyar lelkész kö

szöntőt mond
12. Ady Endre három költeményét előadja Kiss 

Ildikó
13. Szebik Attila  orgonajátéka
14. Isten szemléje. (Összefoglalás) Böröcz Sán

dor
15. Gyülekezet éneke: 229. ének 1. és 3. verse
16. Zárószó, imádság. Szebik Imre püspök
17. Gyülekezeti ének: 377.1-4 

Himnusz
Ebédelőjegyzést május 7-ig a vadosfai lelkészi 

hivatalba kérjük.

Az Ökumenikus Tanulmányi K özpont ezzel a cím
mel ad ta ki nyolcadik tanulmányi füzetét. A választá
sok előtt „szolgálatnak szánták” az abban foglalta
kat. „Hosszú elmélkedés és testvéri beszélgetések után 
az az álláspont alakult ki, hogy a pluralista társada
lom új viszonyai között egy ilyen szolgálatra szükség 
van.” Azért is, m ert óriási az inform ációáradat nap
jainkban, de nincs időnk annak feldolgozására, nem 
tudjuk összegyűjteni valamennyit, de vannak elvárá
sok az egyházi szempontok megismerésére is.

Valamennyi pártprogram  megismeréséről szó sem 
lehet. M a több m int 150 párt van bejegyezve hazánk
ban. Nem is adott ki mindegyik programfüzetet. A ta
nulmány szerkesztői 40 program ot tekintettek át, eze
ket is három  kategóriába sorolták: a  kisebb és több
nyire új pártok, melyek az eddigi parlam entben nem 
vettek még részt, ezek vannak az elsőben. U tána kö
vetkeznek azok, melyek csak röviden foglalkoznak az 
egyházakkal program jukban, végül az ún. nagy pár
tok program jai, melyekkel részletesebben foglalkoz
nak. Természetesen e rövid írásban nem tudjuk ezeket 
részletesen ismertetni - ,  kézbe kell venni a tanulm ányt 
azoknak, akik érdeklődnek és a szavazásukhoz isme
reteket akarnak  gyűjteni.

A tanulm ány rövid elemzésben felsorolja a nézet- 
azonosságokat is, a véleménykülönbségeket is. Ennél 
fontosabb azonban a következő két fejezet. Az egyik
ben a keresztény kritikai szem pontokat gyűjtik össze, 
a m ásikban néhány tanácsot fogalmaznak meg. Ez 
utóbbi praktikus tanácsadásnak vehető a választások 
előtt. A kritikai szem pontok között egyik legfonto
sabb a „keresztény értékrend” fogalm ának tisztázat
lansága. Ezt m a széltében-hosszában használják, de 
nem tisztázott, hogy ki mire gondol, am ikor a kifeje
zést használja. K ülönös az is, hogy a morális megúju
lás kifejezése is gyakran szerepel, de nem nevezik meg 
a feladatokat, melyekben az egyház hozzájárulását 
szükségesnek tartják. Az is figyelemre méltó, hogy a 
pártok  zöme az egyház prófétai szolgálatát nem 
igényli!

A tanácsadásra sokan várnak a gyülekezetekben. 
Lehet ismertetni a különböző program okat, de kerül
ni kell a lelkiismereti kényszert. Néhány szempontot 
hangsúlyoz a tanulm ány:

„1. A választásokban való részvétel erkölcsi köteles
ség. A közömbösség és tartózkodás akadályozza né
pünk sorsának jobbrafordulását.

2. Nem valami ellen, hanem valamiért szavazunk, 
hiszen immár választani lehet és kell, ami válogatást és 
döntést igényel.

3. Ne az ígéreteket, hanem azt nézzük, hogy a prog
ramok megvalósításához szükséges erkölcsi, politikai 
erő az illető pártban jelen van-e.

4. Mivel az egyházak hitéleti és társadalmi szolgála
tának intézményes keretei jelenleg kialakulóban van
nak, most arra kell figyelni, hogy ezek teljes kiépítésé
hez szükséges hatékony segítséget melyik párt helyez 
hitelt érdemlően kilátásba.

5. A z össznemzeti és össztársadalmi érdekeket is 
tartsuk szem előtt. A szavak és jelszavak mögé pillant
va, a választások során tanúsított erkölcsi magatartást 
is értékelve, adjuk le szavazatunkat. Döntsön min
denki Isten iránti felelősséggel hite és legjobb tudá
sa szerint.

6. Mindazonáltal most sem adhat senki annál jobb 
tanácsot ez ügyben, mint amit Pál apostol fogalma
zott meg így: „Egyébként pedig, testvéreim, ami 
igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, 
ami szeretetre méltó, ami jóhírű, ha valami nemes 
és dicséretes, azt vegyétek figyelem be!" (Filippiek- 
hez írt levél 4,8)."

tszm

FELHÍVÁS
a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeteihez

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma Buda
pesten, 1994. április 26-án tarto tt ülése szeretettel köszönti Gyülekezetein
ket és a választások közeledtével az alábbi, templomainkban a vasárnapi 
főistentiszteleteken felolvasandó felhívással fordul minden Gyülekezethez.

Kedves Hittestvérek!
H álát adunk Istennek, hogy a vi

lágháborút követő évtizedek társa
dalmi rendjének egyházakat korlá
tozó időszaka után ma szabadon és 
minden külső befolyástól mentesen 
teljesíthetjük küldetésünket, az 
evangélium hirdetését. A társadalmi 
rendszerváltozás következménye
képpen egyházunk más egyházakhoz 
hasonlóan új lehetőségeket kapott 
arra, hogy feladatokat vállaljon az 
oktatás-nevelés, a szociális szeretet
szolgálat és a kultúra területén a 
korábban államosított intézményei 
és épületei fokozatos visszaadása ré
vén. Iskolák, óvodák, gimnáziumok, 
szeretetotthonok, új templomok, új 
intézmények jelzik szabadságunk és 
lehetőségeink kiteljesedését.

A parlamenti választások négy 
évre előre határozzák meg orszá
gunk életét. Mindnyájunk felelőssé
ge, hogy részt vegyünk jövőnk ala
kításában demokratikus rendünk 
törvényei szerint. A választásokon 
való részvétel egyházunk tagjai szá
mára erkölcsi kötelesség és ezért 
kérünk minden Hittestvérünket, 
hogy menjen el szavazni.

A különböző pártok és egyéni je
löltek programjai közül mindenki
nek magának kell kiválasztania a 
számára legmegfelelőbbet, ki ki 
maga dönti el, kire szavaz. Arra 
hívjuk azonban Hittestvéreinket, 
hogy vizsgálják meg a pártokat és 
a jelölteket és azokat támogassák, 
akik az elmúlt években segítették az 
egyházak életének kibontakozását,

akik megszavazták és támogatták 
az államosított volt egyházi javak 
visszaadását, a hitoktatás iskolai 
bevezetését, nemzeti kultúránk fej
lesztését, az egyéni és közösségi ki
sebbségi jogok gyakorlását, az élet 
és család védelmét.

Azon politikai és társadalmi szer
vezetek, pártok támogatása látszik 
egyházi oldalról helyesnek, ame
lyek hazánk életének nemcsak gaz
dasági-anyagi, hanem erkölcsi
spirituális problémáival is foglal
kozni kívánnak. Feltétlenül szüksé
gesnek látjuk a gazdasági fellendü
lés mellett hazánk erkölcsi megúju
lásának munkálását és ebben fel
ajánljuk egyházunk közreműködé
sét.

Isten áldja hazánkat és egyhá
zunkat!

Budapest, 1994. április 26.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
Országos Presbitériuma

Látogatás Amerikában
Az Am erikai Evangélikus Egyház Szlovák Espe- 

ressége (The Zion Synod) vezetőjének, Juan  C obr- 
da püspöknek a m eghívására április 4-11. között 
néhány napot A m erikában töltöttem .

M ár a meghívás ténye is meglepetés! Az am eri
kai szlovák gyülekezetek magyar püspököt hívnak 
meg vendégelőadónak?

A meghívás viszonzása egy látogatásnak. Tavaly 
Cobrda püspök és kísérete nálunk já r t és tájékozó
do tt a nagy változások utáni helyzetről hazánkban 
és a környező országokban. A philadelphiai teoló
gián megrendezett előadás tém ája a közép- és 
keleteurópai országok egyházi életének teológiai 
értékelése volt. Am erika messze van, bizony keve
set tudnak rólunk. Philadelphia m ellett még két
szer Chicagóban, egyszer az evangélikus egyházi 
központban, m ásodszor pedig az egytem teológiai 
fakultásán került sor a professzorok szám ára ha
sonló beszám olóra.

A Clevelandban levő m agyar evangélikusok és 
reform átusok érdeklődő gyülekezeti tagjai szám ára 
vasárnap délután m ár részletesebben és több isme
retet feltételezve a kérdések alapján, kellett szól
nom. O tt is előkerült m indaz, m int nálunk egy-egy 
egyházi fórum on: zsinat és ingatlanvisszaadás, is
kolaindítás, lelki és anyagi helyzetünk, egyházi el

lenzék, lelklészek a pártok  listáján m int parlam enti 
jelöltek, stb.

Első Magyar Evangélikus Egyház temploma, Cleveland, Ohio

V asárnap délelőtt Bernhardt Béla, az Amerikai 
Evangélikus Egyház M agyar Konferenciájának ve
zetője gyülekezetében 9 ó rakor németül és 11 ó ra
kor angolul prédikáltam . A gyülekezetét zömmel 
m enekült erdélyi szászok, bánáti és felvidéki néme
tek alap íto tták , de van közöttük a Volga vidékéről 
vagy Boszniából elszárm azott is. Könnyes szemmel 
tud ták  beleérezni m agukat öröm ünkbe, m it jelen
tett szám ukra a rendszerváltoztatás. Az angol 
nyelvű gyülekezetben ugyanezekből a családokból 
a fiatalabbak voltak o tt, valam int olyan átlagam e
rikaiak, akik nehezen értik az európai helyzetet, a 
boszniairól nem is szólva.

Egyházi vezetők, professzorok, gyülekezeti ta 
gok átélték velem együtt az egyház K risztusban 
való közösségének azt a csodáját, am ikor rádöb
bentünk, hogy hasonlóak a problém áink és ezért 
tanulnunk kell egymástól, hogy megbirkózzunk ve
lük.

Cleveland egykor végig m agyar lakosú főutcája 
m egkopott, elköltöztek másfelé az emberek. M uta
tóban o tt van még egy-két üzlet, ahol m agyarul is 
beszélnek, meg a Balaton étterem. H irdetik a bu
dapesti O perett Színház társu latát is. A beszélgeté
sek azonban vissza-visszakanyarodnak oda, hogy 
„itt m ár vége a m agyar gyülekezetnek” -  „elfogy
tunk” -  „nem  érdemes m ást szervezni, legfeljebb 
egy-egy m agyar bá lt” .

Találkoztam  olyan családdal is, ahol a harm adik

nemzedékhez tartozó fiatalok nyelvgyakorlatra 
szeretnének hazajönni a nyáron. Kapcsolatokat 
keresnek, örülnek minden odakerülő magyar ösz
töndíjasnak. A chichagoi teológián jélenleg a hor
vátországi Légrádból lelkészünk lánya, Szántó Il
dikó tanul.

Amerikai lelkészeink doyenje, D. Brachna Gábor 
főesperes és családja is fogadott. Az Evangélikus 
M agyar Konferencia ügyeit Bernhardt Béla espe
res, alelnök intézi. Ő azonban német gyülekezet
ben szolgál.

Meggyőződésem, hogy „erőltetni” kell a kapcso
latokat innen Magyarországról is. Meghivtam a 
kerület püspökét és a vendéglátó szlovák püspö
köt, hogy 1995-ben látogassanak el hozzánk. Ösz
töndíjasainknak lesz-héTyük a különböző teológiai 
egyetemeken és amint erre már volt példa, a tanul
mányi év alatt fölkereshetik magyar gyülkezetein- 
ket és szolgálhatnak. Jelenleg mindkét magyar 
clevelandi evangélikus gyülekezetben református 
lelkész szolgál.

Az elmúlt évtizedekben inkább Európa, a nyu
gati m agyar gyülekezetekhez fűződő kapcsolataink 
voltak erősek és szinte elfeledkeztünk Amerikáról. 
A rendszerváltozás utáni megújuló egyházi tájéko
zódásban meg kell találni az amerikai m agyarok
kal való szorosabb kapcsolat lehetőségeit.

Dr Harmati Béla
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Néha úgy érzem, hogy el kell mennem. 
Néha úgy érzed, hogy el kell menned. 
Néha úgy érezzük, hogy el kell mennünk. 
Sokszor nyugtalan vagyok, és úgy érzem, 
hogy nem találom a helyem.

Kérlek, Istenem, adj erőt maradni, 
hogy ne futamodjunk meg a gondok 
és feladatok elől sem.
Vezess akaratod szerint,
hogy megtaláljuk helyünket az életben!

BARANG O LÁS BIBLIAI TÁJAK O N

Tírusz és Szidón

Az evangéliumokban többször olvashatjuk a két 
nagy föníciai kikötőváros Tírusz és Szidón nevét, 
mint ahol Jézus is megfordult olykor. E városállamok 
lakóinak a tenger jelentette a megélhetés forrását. Egy 
tengeri csigából bíborfestéket, a tengerpart homokjá
ból pedig üveget állítottak elő, s messze földön híres 
kereskedőhajóik biztosították, hogy áruik eljussanak 
a távolabbi országokba is.

Az időszámításunk előtti második évezredben Szi
dón volt a legerősebb föníciai városállam. Vezető 
szerepét később Tírusz vette át. Tírusz eredetileg egy 
szigetre épült. Az Ószövetségből is jól ismert Nebu- 
kadneccar király 13 évig ostromolta, s mégsem tudta 
erőszakkal bevenni. Később Nagy Sándor, csapatai
val Egyiptom felé tartva, azt a merész tervet eszelte ki, 
hogy kőből mólót épít, ami a várost összeköti a szá
razfölddel. így sikerült Tíruszt elfoglalnia. A töltés 
megmaradt, s a tenger az évek hosszú során egyre 
több hordalékot rakott le mellé. így lassan a szigetből 
egy széles földnyelvvel a partvidékhez kapcsolódó 
félsziget lett.

A közelség és a földrajzi fekvése miatt ez a vidék 
szoros kapcsolatot tartott Galileával. Több fontos 
kereskedelmi út Tírusz és Szidón partvidékéről indul

va, a galileai Jezréel völgyön vezetett keresztül. Nem 
meglepő hát, ha például M árk evangéliumában azt 
olvassuk, hogy Jézus csodáiról értesülve Tírusz és 
Szidón környékéről is nagy sokaság érkezett hozzá. 
De maga Jézus is többször járhato tt a föníciai váro
sok környékén. Az egyik alkalommal, amikor Jézus 
elment Tírusz vidékére, bement egy házba, és azt 
akarta, hogy senki se ismerje fel. Nem tudott azonban 
rejtve maradni, mert azonnal hallott róla egy asszony, 
akinek leánya beteg volt, és odamenve, leborult Jézus 
lábai elé. Ez az asszony pogány volt, szirofőníciai 
származású, mégis azt kérte, hogy Jézus gyógyítsa 
meg a lányát. Jézus így szólt hozzá: „Én csak Izráel 
házának elveszett juhaihoz küldettem, máshoz nem. 
Nem jó  elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a 
kutyáknak.” Az asszony azonban így felelt: „Úgy van 
Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, 
amelyek uruk asztaláról hullanak.” Ekkor így szólt 
hozzá Jézus: „Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, 
ahogy kívánod!” És meggyógyult annak leánya még 
abban az órában.

FERI BÁ C SI JÁTÉKAI

Ki mondja -  kinek?
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Most kezdődik ennek a játéknak a második fordulója. Az 

újabb kitalálandó mondatot ismét egy négyzethálóba írtam, 
melyben minden négyzetben egy betű vagy írásjel található, 
kivéve a szóközöket, amiket fekete négyzetekkel jelöltem. 
A négyzethálóba írt mondatot feldaraboltam, s hétről hétre 
közlök belőle egy-egy darabot. Segítségként elárulom, hogy a 
keresett mondat János evangéliumának vége felé található. 
A háló összesen 20 négyzetből áll, a mondat végéről pedig 
hiányzik az írásjel.

Megfejtéseiteket a lap dátuma utáni keddig adjátok postá
ra! Jó fejtörést!

A gyerekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

„M ester, beszélj nekünk az imádságról!"
Szomorúságotokban és szüksége

tekben imádkoztok; vajha imádkozná
tok örömötek és bőségetek teljében is.

Mert mi egyéb az imádság, mint 
önmagatok kiterjesztése az eleven 
éterbe?

És ha megnyugtatásodra szolgál 
sötétségedet a térbe kiöntened, azon- 
képpen örömödre szolgál szívednek 
hajnalát önteni ki.

És ha csupán sírni vagy képes, ami
kor lelked imádkozásra szólít, szólít
son akkor újra és újra, mindaddig, 
míg végül kacagva is imádkozol.

Imádságoddal fölemelkedel, hogy a 
légben egyesülj azokkal, akik ugyan
akkor imádkoznak, s akikkel csak az 
imádkozásban találkozol.

Ezért látogatásod a láthatatlan 
templomban ne légyen egyéb, mint át- 
lényegülés és édes eggyéválás.

Nem taníthatom meg nektek, sza
vakkal miként imádkozzatok. Isten 
nem hallgat szavaitokra, kivéve, ha ő  
maga nyilatkozik meg a ti ajkatok 
által.

És nem taníthatom meg nektek a 
tengerek imádságát, sem az erdőkét 
és a hegyekét.

De ti, akik hegyekből és erdőkből 
és tengerekből születtetek, szívetek
ben megtalálhatjátok az ő imádságu
kat.

És ha csupán az éjszaka csendjére 
figyelmeztek, meghalljátok majd, 
amint csendben ezt mondják:

-  Istenünk, aki önmagunk szárnya
ló lénye vagy, a Te akaratod akar 
mibennünk,

-  A Te vágyad vágyakozik miben
nünk,

-  A Te bennünk munkáló szándé
kod változtatja éjszakáinkat, melyek 
a Te éjszakáid, nappalainkká, melyek 
a Te nappalaid.

-  Nem kérhetünk semmit Tető
led, hiszen ismered kívánságainkat, 
még előbb, semmint megszületné
nek,

-  Te vagy a mi kívánságunk; s ha 
önmagadból többet adsz, mindent 
megadsz nekünk.”

(Kahil Gibran: A próféta) 
— részlet -

„Nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem!"
lM ó z  32,27

Megváltottalak! Neveden szólítottalak, enyém vagy! 
Kiválasztottalak. Küzdesz ellene, mindent megtettél, 
hogy az úton a másik irányba fordulj. Láttam küzdelmei
det önmagaddal. Tusakodtál számtalanszor velem is. De 
dönteni neked van jogod. A döntésed magad kell meg
hoznod.

Döntenünk kell. És ezekben a pillanatokban újra és 
újra képek jelennek meg szemünk előtt. Amikor kereszte
léskor elfogadtál és megáldottál. Évek múlva, oltárod 
előtt állva a konfirmációban kaptuk áldásod. És akkor 
is ott voltál áldó kezeddel, amikor elhívtál -  szolgála
todra.

Döntenünk kell, de már képtelenek vagyunk Téged 
kizárni gondolatainkból, terveinkből. Hiszen Te már 
döntöttél mellettünk.

És ismét megtorpanunk. Nem Benned kételkedünk, 
hiszen Te hű maradsz, bármit hozzon a jövő. Magunk

ban vagyunk bizonytalanok. Emlékek tornyosulnak 
elénk a zsákutcákról, amikor egyedül voltunk. Nem érez
tük jelenlétedet, nem hallottuk hangodat. Félünk! Fé
lünk, hogy újra valóság lesz, ami már elmúlt. De áldáso
dat kérjük, hogy áldássá legyünk a szolgálatban. A küz
delem, a tusakodás sokáig tart, talán még ezután is foly
tatódik. Először magunkat kell legyőzni, hogy el tudjuk 
fogadni Tőled, felülről az áldás ajándékát. Az ajándékot, 
amelyet megoszthatunk másokkal is.

Jákob is tusakodott önmagával, és tusakodott Istennel 
is. Végül győzött önmaga felett, és Te győztél Jákob 
felett. Új ember indult el a Jabbók forrásától.

Én is odaértem a forráshoz. Hosszú az éjszaka, de már 
látszik a hajnal első sugara. Talán én is új emberként, 
Uram, a Te áldásoddal tehetem meg az első lépéseket a 
forrás túloldalán...

(J )

Válasz
Vannak megválaszolatlan levelek. 

Aki kapta: az első percben örül, majd 
elgondolkozik és sír.

Furcsa ez a szó: „sír”. Ugyanabban 
a formában jelez két dolgot, melyek 
igen közel állnak egymáshoz. Sírha
lomnál a barátok sírnak... Ismerős 
kép. Mégsem szabadna sírni: találkoz
ni fogunk, feltámadunk, MEGÍGÉR
TE. És a kapott levélen is sírnak. Nem 
szabadna. De a félelmünk követeli a 
könnyeket a szemünkbe. Most nem
csak valóságos levelekre gondolok. 
Akár egy pillantás is lehet „levél”.

Megkapjuk, felfogjuk, elraktároz
zuk őket. Talán egy időre, szándékosan 
vagy akaratlanul, de el is felejtjük. 
Majd szégyenkezéssel gondolunk 
vissza, és formálgatjuk a választ. Ben
nünk megvan.'Mégsem bírjuk leírni és 
elküldeni. Elmondani, elsikoltani, el
dadogni. Uram, ugye, Te hallod?! 
Mondani szeretném, de nem tudom! -  
Uram, köszönöm, hogy elmondtad he
lyettem.

Az utóbbi három mondat miatt ül
tem le írni. Ahogy én megéltem, azt 
akartam leírni. Ám nem úgy formálód
tak a szavak, ahogyan én szerettem 
volna, ez a három mondat lett belőle. 
Talán Valaki így küldte, így akarta, 
hogy megjelenjen bennünk -  valaki 
miatt. Kis „v”-vel a valaki. Kicsik va
gyunk.

Várják sokan a „leveleket”. Nem 
írunk. Ugyanakkor elvárjuk a saját le
veleinkre, mosolyainkra, mozdulata
inkra a választ. Kérjünk segítséget, ha 
már nem bírunk írni! Az üzenet elérke
zik a vigasztalhatatlanhoz. Ahhoz, aki 
sír a saját sírja szélén, mert nem kapott

választ a levelére. De az is sir, aki nem 
tud válaszolni. Uram, látod a tehetet
lenségünket, ezt a hatalmas batyut, 
amit csak Te bonthatsz ki.

„Ne félj, mert megváltottalak, neve
den szólítottalak, enyém vagy.” -  
Mindannyian. Lehet „fordító” az 
Urunk. Hisz ő az alapnyelv...

Köszönjük a válaszodat Istenem.
Sz.E.

NAGYHETI MAGYAR IFJÚSÁGI KONFERENCIA 
A „KERESZTHEGY” LÁBÁNÁL

1‘M T i r a / -'. -J i » ' ■ r \  p  r* i  M -- n r » 7 o r »  r p r m r i  i

A Türingia és Észak-Bajoroiszág határán fekvő Rhön hegység egyik magaslatát „Kreuzberg”-nA (magya
rul „Kereszthegy”-nek) hívják. Ez alatt fekszik egy Bischofsheim nevű kis városka, amelynek a szélén keresz
tyén konferenciáknak a megtartására alkalmas telep épült. Itt találkozott 11 országból érkezett, több, mint 
100 magyar Satui és idősebb személy (főleg korábbi konferenciák látogatói és az előadók, sokszor családtag
jaikkal egyetemben), hogy résztvegyenek az 1960 óta évenként megrendezett Európai Magyar Evangéliumi 
Ifjúsági Konferencia idei, 35. nagyheti találkozóján. Mint az eddig tartott konferenciáknak, ennek is volt 
témája: töressetek engem” (Máté 4,19a). Jézusnak e z e k - a  régebbi bibliafordításból származó -  szavai, 
altémákra bontva álltak mind a délelőtti bibliatanulmányok, mind az azt követő előadások központjában, 
amelyeket délutánonként, hét csoportban folytatott megbeszélés követett.

A virágvasárnapi megnyitó istentiszteletre és a nagypénteki, úrracsoráral egybekötött ünnepi istentiszte
letre a bischofsheimi evangélikus templomban került sor, az úrvacsorái előkészítőre a telep kápolnájában. 
Minden reggel imaórára gyűltek össze a résztvevők, amelyeket főképpen édesanyák vezettek, az esti áhítato
kat, egy kivételével a fiatalok közt található testvérpárok tartották. Az esti kultúrelőadások keretében a 
megjelentek visszatekintettek az elmúlt 34 konferencia főbb eseményeire, megismerkedtek egymással és az 
országokkal, amelyekből résztvevők érkeztek, valamint Arany János balladáival, erdélyi és kárpátaljai testvé
reik életével, egy spanyol festő alkotásaival, Dürernek a passiótörténetet bemutató metszeteivel, Dauré 
„Requiem”-jével, amelynek egyes részei között erdélyi költők istenes versei hangzottak fel, továbbá volt „Ki 
mit tud?” címmel egy közösségtudatot fejlesztő est is. Az első nap délutánján a 15 éve elhunyt Ordass Lajos 
püspökről hangzott el előadás.

Kiemelkedő programja volt a konferenciának a Wartburg rátába rezetö kirándulás, amikor a résztvevők 
megtekintették a palotát, ahol Árpádházi Erzsébet lakott és a szobát, ahol Luther német nyelvre fordította 
le az Újtestámentumot, majd legtöbben megnézték EisenacHban a házat, ahol Luther mint kisdiák lakott, a 
templomot, ahová já rt és Bach János Sebestyén szülőházát.

A konferencia utolsó napján „morzsaszedés” volt, megválasztották a következő találkozó előkészítőit, 
majd nagyszombaton délben közösségi áhítattal fejeződött be a jól sikerült együttlét. -y -y

A „Schindler lista"
Úgy ültem be a moziba, hogy film et fogok, látni a 

„Holokauszt"-ról. Kicsit szorongtam, nincs itt most 
nekünk elég bajunk? A film  nem lesz szívetvidámító. 
Szükséges ez? El kellett mennem! Odaküldtek látha
tatlan Erők, s drága barátnők. FF.-fel volt jelölve, 
szünet nélkül vetítik a 3 órás műsort. Ezek, csak úgy 
a szemembe öllöttek, hogy most, mikor minden film  
színes, miért?

Ez tegnap volt, s ma ugyanezek a láthatatlan Erők 
ültetnek az írógép elé. A korszakot felnőtten éltem át, 
nem voltam üldözött, de nyitott szemmel és szinte saját 
bőrömön éltem át ezt a korszakot.

És kezdődött a fekete-fehér-szürke film . Nem a film , 
hanem az élet. Hétköznapok, emberek élnek, laknak, 
dolgoznak, és akkor dübörögnek be a hétköznapokba 
a németek. Lengyelország. Kitört a háború, az emberek 
még nem tudták akkor, hogy nincs értéke tárgyaiknak. 
A német csizmák iszonyatos ritmusa, a durva hang, a 
menetelő katonák éneke megdöbbenti az embereket, és 
iszonyatos emlékeket ébreszt bennem.

Kezdetét veszi az üldözés, eszetlen vagyonmentési 
kísérletek, kapzsi katonák, elvesztett lakások és siko
lyok az elragadott hozzátartozók szájából. És megállít
hatatlan a durvaság. Tömegek próbálnak menekülni, 
vulkánfiber kofferek kiborult tartalma, hogy mi minden 
tartozik egy emberhez, amiről azt hisszük, hogy nem 
lehet nélküle élni... és az élet mindezek nélkül is élet... 
menteni kell! Van egy ember, aki kilép az S S  egyenru
hák sorából, civilben, de gomblyukában a horogke
reszttel. Mulat a mulatókkal, fo ly ik  pezsgő, nők, ün
nepségek, miénk a diadal s a zsidók elrablóit kincsei. 
Ez az ember Schindler, a gyáros, az ügyes befektető, 
sikeres üzletember, VALAKI  a németek szemében, 
mert pénze van. Ez az ember hallatlan energiával, rá
termettséggel, konzekvenciával eltervezi a mentésnek 
azt a formáját, ami egyedül lehet eredményes ebben a 
pokoli helyzetben. Terve pillanatok alatt valósággá vá
lik. Gyárat alapít, a hadi célok szolgálatában munkál
kodik. Először papírokat állít elő, melyekkel a zsidók 
szakképzettségét igazolja. Nélkülözhetetlen! Nélkülöz
hetetlen! A német győzelem segítése a cél, csak ezzel

a munkásgárdával érhet el eredményt! Mindenütt ott 
van, átképez és reprezentál, szállít és új ingyenmunká
sokra van szüksége. Vagyonos lesz, ha kell pénzért 
veszi az embereket, öregeket, gyerekeket. Hallatlan 
bátorsággal és ötletességgel vágja k i magát a legéletve- 
szélyesebb helyzetekből. Magatartása képviseli a hu
mánumot. Krisztus gesztusaira ismerünk egy-egy hely
zetben. S  míg ő ment, sok ezer ember menthetetlenül, 
hosszú sorban menetel a biztos halál felé, s tehetetlenül 
nézi a védtelen emberek pusztulását, szinte közönyösen, 
de ezzel is az ő biztonságban tudott embereit védi. 
S  mikor már szinte reménytelen a helyzet, akkor jön 
pénz! Vagyonát az S S  tisztek teszik zsebre, de ember
életeket adnak érte.

Tanítónak is nevezhetnénk, ahogy a kegyetlen SS  
tisztet meggyőzi (bár rövid időre), hogy nem az a 
bátorság és hatalom, ha lelövi az „ellenséget", hanem 
ha megbocsát, ha fu tn i hagyja. A ki önmagát, aljas 
ösztöneit győzi le, az a hatalmas, az az erős.

Újra és újra megmutatja a film , hogy az élet, az 
ember É L E TE  a legfontosabb. A legmegalázottabb, a 
legkiszolgáltatottabb helyzetben is meg lehet őrizni az 
emberi méltóságot. Reménységet az életben maradásra.

Schindler úr fáradtságot vállal, meséket talál ki, 
parancsol és utasít. Elfogy a pénze, de akkorra már a 
háborúnak is vége. A z S S  katonának erre hírre a gyár 
összes munkását k i kellene végezni. O tt állnak az emel
vényen, fegyverrel tömegmészárlásra készen. Schindler 
úr, miután elbúcsúzik munkásaitól a katonákhoz fo r 
dul: M int gyilkosok akarnak hazamenni családjukhoz? 
Ezt tőlük már senki nem kéri számon! Azért akarnak 
ölni, mert eddig ez volt a parancs? Vagy mint hóhérok 
mehetnek el innen, vagy mint emberek. A  több mint ezer 
ember vár... a néma csendben egyenként mennek el 
fegyveres katonák. „Hol vannak vádlóid?” csendül a 
lelkemben.

A végső búcsú könnyes jelenete következik. Az az 
ember, aki 1939-1945-ig hősi biztonsággal mentette az 
embereket, aki nem fé lt, aki bátorságával az É L E T  
megmentéséért dolgozott, egy pillanat alatt összeomlik. 
Az önvád súlyossága zuhan rá: Megtettem-e mindent?

Ha nem költők annyit magamra, ha eladom az arany 
horogkeresztet? S  még mennyi „ha”! Talán még meg
menthettem volna egy-két-három embert?! „.. .ha egyet 
megmentesz..."  hallom magamban. Nem a hős áll előt
tünk, pedig állhatna, hanem az önvádló, bűnbánó, alá
zatos bűnös ember néz szembe vélünk, hát te megtetted  
amit lehetett volna? M egmentettél egyet is?

Ez a film  nem is lehetett volna színes, a színt az 
emberi sorsok, a történések lüktetése adta. A  3 óra 6 
év eseményeit ölelte át, s az időtlenség jegyében fe lfog
hatatlan gyorsasággal telt el.

M ég a fia ta l emberek is zokogva hagyták el a nézőte
ret.

Beretvás Ilona

Amit érdemes elolvasni
„N épünkről való tudásunk gyönyörű  gazda
godását je len ti e z  a  könyv, m agyarságunk  
szeretetét m élyíti e l váratlan szépségek f e 
lé."

(László Gyula)

Ilyenkor a nyár közeledtén, amikor az ember a sötét 
napok, a téli bezártság után (bár a téli napoknak is 
megvan a szépsége) igyekszik kimenni a szabadba, a 
zöldbe, ismerkedni a megújulás ezernyi szépségével, a

természet, az erdők, rétek, kertek sokszínű, soha nem 
lankadó kitárulkozásával -  szép élményeit megsokszo
rozhatja a pihenés perceiben Surányi Dezső: Mítosztól a 
valóságig c. könyve. Az erdők, mezők, virágos és gyümöl
csös kertek kincseit hozza közelebb az olvasóhoz tudo
mányosan, de mesélő kedvvel is „Az ősi magyar hitvilág 
növényei”-től, a magyar mesék égig érő fájáig, melynek 
ágai között lakik a Nap és a Hold. Az „Ember változó 
környezetben” c. írását azoknak ajánlja „akik kezét a 
föld megművelése megkérgesítette, de szívüket nem törte 
meg és időtlen idők óta hittel dacolnak az elemekkel”. 
A kert szépségét, értékét a bibliai teremtéstörténet fontos 
epizódjához, az Édenhez, a paradicsomhoz vezeti vissza 
s a világ legszebb kertjein át ju t el a magyar kertek 
jellegzetes virágáig, ízletes gyümölcséig.

A honfoglaláskori gyümölcsökről, a Szent István ko
rának kerteszkedőiről, a népköltészet jól ismert virág- 
szimbólumairól, gyümölcseiről, a költők megénekelte 
vagy a népművészet megörökitette magyar virágokról, 
gyümölcsökről, szőlőskertekről egyaránt sok érdekessé
get találunk gazdagon illusztrált könyvében. S olvasha
tunk arról is, hogy „Az keresztyén szüzeknek tisztességes 
koszorú”-jában milyen virágok illenek (Pécsy Lukács
féle kiadás 1591). Derűs perceket szerez ez az összeállí
tás? De mintha mondana is valamit, valamit évszázadok 
emberi érzéséről, a növényekkel, virágokkal -  a termé
szettel való közelségéről, kapcsolatáról. Kankalin: Isten 
igéjének, szolgálatának szeretete, szegfű: Isten igéjének 
ismerete, viola: istenfélelem, ibolya: alázatosság, ciprus
fű: imádságosság, majoránna: hálaadás készsége, csom
bor: nyílt hitvallás, Boldogasszony rózsája: szülők tiszte
lete, bécsi fű: szorgalom, árvácska: emberség, bársony vi
rág: nyájasság, bazsalikom: irgalmasság, rózsa: szemér
messég, büdöske: a test és ruha tisztasága, ruta: mérték
letesség és józanság, rozmaring: leányok tisztasága, le
vendula : megelégedettség és takarékosság, nárcisz: ada
kozás, izsóp: hűség és álhatatosság, százszorszép: hallga
tás.

Surányi Dezső könyvének befejező részében Petőfi ter
mészetkepét villantja fel. Bemutatja, hogy a természeti 
jelenségek, a geológiai ismeretek miképpen jelennek meg 
írásaiban, verseiben s hogy milyen jelentős szerepet kap 
a növényvilág és az állatvilág költészetében.

Lebilincselő, szórakoztató és sok új ismeretet adó ol
vasmány -  László Gyula szép bevezetőjével.

Sebeiken Pálma



„Krisztus keresztjére mutatni!"
ra van beiktatott lelkésze Gércének

1994 tavasza bizonyára emlékezetes marad a Gércei Egyházközség 
tagjainak. Több mint hatvan év telt azóta, hogy legutóbbi parókuslelké- 
szüktöl búcsút vettek. A hosszú évtizedek alatt helyettesek szolgáltak a 
gyülekezetben. Munkájukról elismeréssel tanúskodnak emberek és tár
gyak ; az élő közösség és a rendben tartott épületek. A z elmúlt néhány év 
során kapcsolódott be a hívek pásztorolásába Koczor György, aki feleségé- 
'vel együtt vállalta a sok faluból álló körzet gondozását. Bár Kissomlyón 
laktak, számukra egyformán fontos volt minden egyes evangélikus sorsa.
Gyülekezet és lelkész hamar egymásra talált. Erről tanúskodik a lelkészvá
lasztás eredménye és az iktatási ünnepség lelkes előkészítése.

A vasi lelkészek mintegy tucat
nyi seregével együtt vonult be a 
templomba az iktatást végző Zügn 
Tamás esperes, valamint a vendég
ként érkezett testvéregyházi és vi
lági vezető személyiségek. Az espe
res -  igehirdetésében -  Ézsaiás 
próféta szavai alapján beszélt Isten 
szeretetéről, s rólunk soha meg 
nem feledkező irgalm áról: „Éle
tünk csak a nehézségekkel, a ku
darcokkal együtt lehet teljes élet. 
O tt van azonban ezek mellett Isten 
bátorító szava: nem feledkezik 
meg rólunk! Ezt a meggyőződé
sünket őrzi a m últ tanúsága. 
A most teljes szolgálatba lépő lel
kész életében is m eghatározó volt 
a családi háttér, a teológusok kö
zössége, a baráti kör. Ezeken az 
embereken keresztül Isten üzenete 
hangzott, amely erősítette ő t a 
szolgálatra való felkészülésben. Is
ten ígérete ma is érvényes. 0  
m ondja: »én nem feledkezem meg 
rólad«. Ú jra meg újrá átéljük ezt á 
hétköznapok csendes csodáiban. 
Ez jövőnk garanciája is. Isten sze- 
retetére építhetünk. A lelkészikta
tás reménység: az új generáció Is
ten szeretetében nőhet fel, m ert 
valljuk, csak Vele ju thatunk  el a 
célhoz. A cél nem itt van, de csak 
Vele!”.

„Velem vándorol utamon Jézus” 
-  hangzott az ének, s hogy ezen az 
úton nem kell egyedül haladni, ta 
núsították a jelenlévő szolgatár
sak, akik egyházunk rendje és szép 
szokása szerint igével és közös

énekkel m ondtak áldást a beikta
to tt lelkész^ fölött. „Aki az eke 
szarvára teszi a  kezét, és hátrate
kint, nem alkalm as az Isten orszá
gára” -  hangzott a figyelmeztető 
üzenet egyikük ajkáról. Koczor 
György vállalta a szolgálattal já ró  
felelősséget. Erről tett bizonyságot 
igehirdetésében is.

„E lhatároztam .” Ezt a szót csak 
akkor lehet kim ondani, ha valaki 
látja m unkája távlatát. Még nem 
ismerjük igazán egymást -  szólt a 
lelkész, majd folytatta de egy 
dolog összeköt bennünket: Jézus 
Krisztus, az igazi Szőlőtő. A  szőlőt 
metszeni kell, s ez fájdalmas dolog. 
„Hol az Isten? -  úgy fáj!” -  kiált 
fel sokszor az ember. Lehet, hogy 
Isten éppen a fájdalom ban van ott 
- ,  éppen akkor tisztít meg. A lel
kész feladata, hogy ezt hirdesse, 
szóljon az igazi Szőlőtőről, amely
hez tartozunk; m utasson Krisztus 
keresztjére, amelyből élhetünk.
"" Ä  prédikáció u táú  a gyülekezet 
tagjai öntötték  ki szívük örömét, 
am ikor elénekelték hitvallásukat: 
„Csupa napsugár a szív, hol Jézus 
a király.”

Az ünnepi közgyűlést Kiss Ti- 
borné felügyelő vezette, aki meg
köszönte az esperes szolgálatát és 
a vendégek jelenlétét. Zügn Tamás 
esperes hangsúlyozta, hogy a gyü
lekezet szám ára K oczor György 
nem ismeretlen. M egbíztak benne, , 
ezért választották meg. K ülön ki
emelte azt az ajándékot, am it Isten 
hitvestársában ado tt neki. O maga

is lelkész, tudja, m it jelent a szolgá
lat. Ő is osztozik félje terheiben. 
Isten áldja meg életét!

A gércei gyülekezet nevében Gö
rög Zsigmondné és Kóczán Gábor 
gondnok m ondta el köszöntését. 
Gyülekezet és lelkész együtt ünne
pel. A gyülekezet azért, mert 61 év 
után újra beiktatott lelkésze van, a 
lelkész azért, m ert ez az első gyüle
kezet, ahol parókusként fog szol
gálni.

Tóth Géza helyi polgármester 
aláhúzta, hogy m ár most jó  az 
együttműködés az önkorm ányzat 
és az egyház között. Egymást se
gítve, közösségük javára dolgoz
nak. Kérte a lelkészt, hogy szolgá
latával segítse a gyászolókat, ve
gyen részt továbbra is a gyermekek 
tanításában.

M arton István vásárosmiskei ró 
mai katolikus plébános a Szent
írást idézte: „örüljetek az örülők- 
ke l...” A gyülekezet öröme most 
olyan, m int azé a gyermeké, aki 
végre találkozhat sohasem látott 
apjával. M a megszűnt a gyülekezet 
árvasága. A lelkész feladata azon
ban az, hogy az „árvákat” elvezes
se a mennyei Atyához.

A kissomlyói gyülekezet presbi
terei elfogódottan álltak lelkészük 
elé, hiszen ők is a rra  vágynak, 
hogy egyszer náluk is legyen lel
késziktatás. Könnyes szemmel 
kérték: „legyen ugyanúgy a kis- 
somlyóiak szőlőtőkéje is, s mi a 
szőlő vesszők leszünk” .

Dr. Gömbös Ferenc országgyűlé
si képviselő az esperes prédikáció
já ra  utalt. „A mai nap a bizonyos
ság napja. Isten egy pillanatig sem 
feledkezett meg rólunk, hazánkról. 
Van tovább. Van ma és van jövő. 
Isten nem engedi, hogy az ember 
szíve becsukódjon előtte. Kérem a 
lelkészt, figyeljen a nagycsaládo
sokra, a kicsikre, akik nyitottak 
még, hogy meghallják a tiszta 
szót!”

Csizmaziáné Németh Ildikó, a 
helyi általános iskola igazgatója 
meleg szavaiból kitűnt, hogy a 
többéves közös m unkának jó  
visszhangja van az iskolában, a 
gyerekek és a szülők körében. Az 
igazgatónő kérte a lelkész további 
hűséges szolgálatát a diákok erköl
csi, emberi fejlődéséért.

A szép köszöntések, az áldáskí
vánások emelik az ünnep fényét, 
ideig-óráig szívünkben is megma
radnak. Isten ígérete és hűsége 
azonban örökkévaló. Erre építhe
tünk egyházunkban minden szol
gálatot. Az élő Ú r szeretetét és ke
gyelmét kívánjuk K oczor György 
lelkészi hivatásának hűséges gya
korlásához a gércei gyülekezetben, 
s a környező falvakban!

Vető István

Az „utolsó" köszönti utolsó otthonigazgatóját
Lehet, hogy bibliai ígéretekre h iva tkoznak a z u to lsók: belő

lük lesznek az elsők. N ekem  szorongást, gyö trelm et és k in t  
je len te tt teológus éveimben itt, Sopronban.

M in t utolsó, fe k ü d te m  le a z  O tthonban szobánkban, m ert 
az é jszaka i csendben tudtam  tanulni. Persze, m in t utolsó k e l
tem  is. N éha Te ébresztettél kedves Im re  Bácsi. É s vigasztal
tál, bátorítottál, ha a tanulásom  gyüm ölcse éretlen m aradt és 
nem m ertem  vizsgázni...

U tolsóként vágtáztam  sokszor T itykó  szobatársam m al lefe
lé az egyetem re. D e jó , hogy a szin te m indig, m ég m a is a k tív  
soproni szé l hátba ka p o tt és sie tte tte  lépteinket.

S zerettem  az utolsó helyet nem csak a dom bóvári gim názium  
padjaiban, hanem  a D eák tér végét lezáró Teológiánk fe lső  
szin tjének eg yko r csodálatosan tágas, derűs és napfényes 
„m axitórium ában" is.

A soproni tem plom ban is a  „rejtőzködők" k ö zé  tartoztam , 
a k ik  olyan helyen szeretnek ülni, ahol ke llő  távolságból, de 
m ég jó l  lá tják  és hallják az igehirdetőt. M o st, ha szolgálok, 
elöl k e ll ülnöm, de igehallgatóként sokszor a z  utolsó padba  
ülök. H acsak nem  vesz erőt rajtam  a nosztalgia, és oda ülök  
az első em eleti ka rza t szó székke l szem beni padba, ahonnan oly  
sokszor hallgattam  vasárnap délután elődeim  igehirdetéseit.

A m iko r ezek  az „utolsónak lenni" tények fá jda lo m m a l n y i
lasnak szivem be, valami öröm m el tö lt e l m ég m a is. E gy olyan  
passiói szolgálat, am ikor utolsó lehettem  az egyik lator szere
pében. 1980 nyarán soproni lelkésszé ik ta tásom  a lkalm ával el 
ke lle tt mondanom  ugyanazon a helyen, ahol 30 évvel előtte, 
szem élyre szólóan hallottam  a jé zu si m ondato t: „M a velem  
le sze l..."  C sak a z t m ondhattam  g yü lekeze tn ek: Sopronban  
„m egkegyelm ezett la torkén t" szeretnék szolgálni.

Példát adtál utolsó O tthonigazgatóm  itt, Sopronban, hogy 
m iként lehet „nyomokban" járni. A m iko r elődöd, O szkár Bácsi 
fén ykép ét ajándékoztad nekünk, a z O tthonban lakó teológhsok- 
nak, „nyomában botorkáló" szolgatársként tü n te tted fe l magad.

M inden j e l  arra m uta t, hogy utolsó olyan lelkésze vagyok  
a soproni g yü lekezetnek, a k i it t  tanult a  Teológián és i t t  szívta  
magába a  Teológus O tthonban a  nagylétszám ú évfolyam  fr a -  
ternitását és a löverek ózondús levegőjét...

H át így is utolsó vagyok. N em csak utolsó professzorom , 
Karner K ároly sírja m elle tt k e lle tt szolgálnom  10 évvel ezelőtt, 
akinek exegézisei fo rm á ltá k  igehirdetéseim et, m elyeke t h itve
sével együ tt többször hallgattak, hanem  idős líceumi tanárok  
koporsója m ellett is hirdetnem  ke lle tt a fe ltám adás igéjét. Kár, 

■ hogy nem  érhették m eg a líceum i újrakezdést. Jó  lenne, ha  
botorkáló lépteinket erősítenék. Á ldom  az Urat, hogy m int 
utolsónak it t  végzett soproni le lkész taníthatom  líceum i fia ta l
ja in ka t, de hiszem , hogy botorkálásaim  közben  is f e l  tudja  
használni szolgálatom at.

Kedves O tthonigazgatóm  és Lelkipásztorom , em lékezetem  
szerint utoljára 10 évvel ezelőtt voltál Sopronban m egpihenni 70 
év súlyával, terhével, örömével és áldásával. Lehet, hogy lelkész
tanítványod jobban izgult a szoko ttná l a szószéken, am ikor o tt 
ültél a szószék alatt. D e ez nem csak az „utolsók" izgalma ...

Lá toga tásod  öröm ét fo k o z ta , a m it a  vendégkönyvem be írtál 
búcsúzóul: „A 30 év e lő tti soproni eg yü ttlé tünk  fo ly ta tá sa kén t 
-  m eleg barátsággal Veöreös Im re". Tehát fo ly ta tá sró l van 
szó , egy olyan kapcsola tnak a  fo ly ta tá sá ró l, m ely im m ár 40 
év távlatából és m ost a 80. születésnapodon is m egszakítás  
nélküli valóság, m ert hordoztá l imádságaidban évfolyam tár
sa im m al eg yü tt engem  is, a z  u to ls ó t .. .

H a  nem  fe le jtem  e l utolsó soproni szolgálatom ig, de azután  
sem , am íg élek, am it am a passión kérésem re ( „Em lékezzél 
m eg ró lam .") válaszként ka p ta m  („ M a  velem le s ze l..." ) , 
a kko r  „utolsó helye im "-et beragyogják a  k a p o tt bűnbocsánat 
és irgalom fé n y e i . ..

E zért énekelhetem  m ár m ost, Im re bácsival és évfolyam tár
sa kka l: O tt álljunk üdvbe ö ltözö tten , én és S zerette im  kö rö t
te m ... „E gyüttlétünk fo ly ta tá sa kén t"  eg yko ri á ldo tt em lékű  
professzorainkkal, előrem ent évfo lyam társa inkka l, k ikn ek  
m ost m ég  nyom ában b o to rká lu n k ..., de o tt a z  örök otthonban  
együtt, a színről színre látás öröm ével dicsérhetjük az U rat!

Sz. J .

Lám, a kegyelem gyöngesége
nem tud meglenni nélkülem, nélküled, 
emésztően szüksége van ránk, 
nyavalyásaira, rongyosaira; 
önmagában kilelné a hideg, 
hát melengeti a keshedteket, 
unná egyedül a meditálást, 
belénk száll hát meditációnak, 
éhünkre éhez, hogy betölthessen, 
szomjaztató esővel végigpaskol, 
felugraszt tohonya játékainkból, 
megkerget, sápaszt, szemünk fennakad, 
olyat lök rajtam, rajtad, 
hogy a hegy túlsó oldalán legurulva 
új bőrünkben találjuk magunkat, 
gyönyörűséges kínban ránk nőtt bőrben, 
melyen ez áll körös-körül:
Kapta egy halpénzzel fizető koldus, 
ingyér’, csak úgy, bolond se hinné, 
és ez az irha él, nézd: 
hogy’ viszi emberét!

Bodrog Miklós

(A vers Veöreös Imre 80. születésnapjára 
köszöntőnek készült.) .

Evangélikus Élet  1994. m á ju s  8.

G yülekezeti ház épül Ikladon
Egy hónappal ezelőtt, március 

elején, még szántóföld volt az a 
terület, a parókia kertjében, a 
templom közelében, amelyen most 
m ár falak magasodnak és ham aro
san tető alatt is lesz az épület. 
A történet még 93-ban kezdődött, 
amikor dr. H arm ati Béla püspök 
levele megérkezett a gyülekezetbe, 
és annak meggondolására kérte a 
gyülekezetét, hogy a régi, elörege
dett és sajnos elvizesedett iskola- 
épület helyett nem volna-e jobb az, 
hogyha pénzbeli kártalanítást kap
nánk és háborítatlanul hagynánk 
benne az o tt lakókat (6 lakást!).

A gyülekezet többsége elfogadta 
a püspök ajánlatát és a pénzbeli

kártalanítás mellett döntött. így ke
rülhetett sor még az elmúlt eszten
dőben arra, hogy a kártalanítási 
összeg első részéből anyagot vásá
rolhattunk és elvégeztük a szüksé
ges előkészületeket. A konfirman
dus-szülők ásták ki az alapot és az
után elkezdődött a társadalmi 
munka. Az építkezés mozgató ru
gója, az önfeláldozóan sok munkát 
magára vállaló és a munkát irányí
tó felügyelőnk Kékesi József, aki 
presbitertársaival és a gyülekezet 
tagjaival együtt társadalmi munká
ban építette fe l ezt a házat, amelyben 
helyet kap egy elég nagy színpad, 
150 férőhelyes nézőtér, öltöző stb. 
Az a szándékunk, hogy ami eddig

lehetetlen volt, hely és egyéb híján, 
most színpadon is megszólaltassuk 
az evangélium örömhírét az ifjúság 
közreműködésével.

Csak egy jellemző adat az épít
kezésről. Az egyik héten, húsvét 
után öt nap alatt 63 személy felépí
tette a falakat és egy nap alatt 7 
ács, segítséggel elkészítette a fél te
tőt.

Az épület tervrajzát dr. Tasnádi 
Lajos építészmérnökünk készítette 
el ajándékképpen. Elgondolása 
alapján készül Ikladon egy egyhá- 
zias jellegű, színvonalas gyülekeze
ti ház, a gyülekezet örömére, Isten 
dicsőségére.

Völgyes Pál

ISMÉT
EGYÜTT...

Az egykori Luther O tthon volt 
diákjai 1994. április 15-én tarto t
ták a háború utáni idők 4. találko
zóját a Deák téri gyülekezeti te
remben. A résztvevőket Húr són 
Pál, volt senior, üdvözölte. K ö
szöntötte a megjelent dr. Harmati 
Béla és Szebik Imre püspököt, to
vábbá Giczi Ferencnél, (aki Kuthy 
igazgató titkárságán dolgozott), 
majd az O tthonban rendezett Mi
kulás- és farsangi estekre meghí
vott „lányokat” és a megjelent fele
ségeket, akik együttesen látták el a 
találkozó háziasszonyi teendőit. 
Végül köszöntötte a volt diáktár
sakat, akik nagy számban megje
lenve most is eleget tettek Kuthy 
igazgató kijelölt igéje követelmé
nyeinek: „Egy értelemmel és egy 
akarattal legyetek! (Fii 2,2)” 
E szavakhoz csatlakozóan Szebik 
püspök úr szólott az ilyen összetar
tozás szükségességéről és a jövő
ben újraindítandó Luther O tthon 
létesítésének megerősítéséről. 
M ajd dr. Harm ati püspök emelke
dett szólásra, aki tájékoztatást 
adott az egyház kezébe visszajutta
to tt középiskolák, intézmények 
küzdelmes megszerzéséről, nehéz
ségeiről, megemlítvén a korszerű 
Luther O tthon kialakításának, új
raindításának problémáját is. Be
számolt legutóbbi amerikai útjá
nak tapasztalatairól is. Az értékes 
tájékoztatások megköszönése után 
került sor Lukács Miklós államtit
kár segítségnyújtással kapcsolatos 
hozzászólására, végül dr. Balogh 
György, volt intem ista, ismertette 
a „M agyar Lutheránus Értelmisé
giek T ársaságáénak  megalakítási 
folyamatát, illetőleg jelentőségét.
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A BÁRKA Közösség felhívása
1991 őszén nyitottuk meg Duna- 

harasztiban az első közösségünket, 
amely ma egy otthon-házból és egy 
speciális műhelyből áll. Célunk, 
hogy életközösséget vállaljunk 
olyan állami gondozásban, min
den családi háttér nélkül felnövő 
középsúlyos értelmi fogyatékos 
.fiatalokkal, akik az intézeti lét so
rán valamilyen oknál fogva perem
helyzetbe kerültek, s a társadalom 
szemében is a legértéktelenebbek, 
legkitaszítottabbak.

A Bárka Közösség speciális csa
lád, otthon-házunk e sérült fiatalok 
számára halálukig meleg, családias 
otthon, ahol a segítők hosszabb-rövi- 
debb távon megosztják velük életü
ket, a hétköznapokat, az ünnepeket.

Szeretnénk, hogy közös életünk
kel a szűkebb és tágabb környeze
tünk számára a gyengébbek elfo
gadásának, s annak a reménynek 
a jelei legyünk, hogy életük érték, 
létük gazdagító és nem fenyegető.

A Bárka keresztény közösség, az 
Evangélium tanítása és értékei sze
rint kíván élni, s bár mint Alapít
vány, egyik egyház felé sem elköte
lezett, de minden tagja saját egyhá
zában gyökerezik. Közösségünk 
olyan hely kíván lenni, ahol van 
lehetőség arra, hogy a szegények 
asztala körül találkozzunk. N a
gyon fontos számunkra, hogy sé
rült testvéreink megtalálják helyü
ket és beépülhessenek egyházaink
ba, hiszen az Egy Testben számuk
ra is fontos hely adatott.

A hat értelmi fogyatékos fiatalt 
befogadó otthon-házunk lakói a

Bárka műhelyben dolgoznak, 
amely nyitott a község és a kör
nyék értelmi fogyatékos fiatalokat 
nevelő családok számára is. A mű
hely a bejáró fiataloknak nem csak 
speciális munkalehetőséget bizto
sít, de barátokat, közösséget is. 
Igyekszünk segítő kezet nyújtani a 
szülőknek terheik megosztására, 
könnyítésére s hogy gyermekeikkel 
együtt megtalálják helyüket és hit
beli növekedésüket. A Bárka mű
helyünkben szövés, merített pa
pír-, képeslap-, naptárkészítés, 
kertészeti munka folyik, valamint 
a súlyosabban sérült fiatalok szá
mára speciális fejlesztő foglalkozá
sok segítik fejlődésüket.

Szeretettel várjuk azoknak a szü
lőknek a jelentkezését, akik számá
ra segítséget jelentene, ha értelmi 
fogyatékos gyermekük (16 év fö 
lött.) naponta 9-16.30-ig a Bárka 
műhelyében dolgozhatna s akik szá
mára a bejárás megoldható.

Olyan munkatársakat keresünk, 
akik azonosulni tudnak a közössé
günk lelkűidével, az Evangélium 
értékeivel, akik szeretettel és hoz
záértéssel tudnának együtt dolgozni 
sérült barátainkkal a műhelyben 
napi 8 órában, bejáróként; aki szö
véssel foglalkozik, s legalább szövő- 
tanfolyami vizsgával rendelkezik, 
vagy akinek gyógypedagógiai vég
zettsége van, logopédia- vagy szo- 
matopedagógia szakon.

Levélben várjuk jelentkezésü
ket: Bárka Közösség, Draskóczy 
Ildikó (2330 Dunaharaszti, Arany 
János u. 45.)

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE IGÉJE
NE NYUGTALANKODJÉK A TI SZÍVETEK!
Jn 14,1-12

Az egyházi esztendő ünnepei so
rán -  Jézus életének földi esemé
nyeit követve -  elérkeztünk az 
utolsóhoz, a mennybemenetelhez.

Jézus feltámadása u tán  40 na
pon keresztül az apostolokkal és 
bővebb tanítványi körével is talál
kozott, feltámadása tényéről meg
győzve a kételkedőket tanított, 
missziói paranccsal is ellátva őket. 
A negyvenedik napon, miközben 
az Olajfák hegyének lejtőin a 
Szentlélek kitöltetésének ígérete el
hangzott, Jézus a tanítványok sze
me láttára felemelkedett a menny
be. Angyali híradás erősítette meg 
őket, hogy am int eltávozott úgy 
fog visszajönni. M ost m ár kisajá- 
títhatatlanul mindenkié Jézus.

Nem a mennybemeneteli jelenet 
során, hanem még halála előtt szól 
tanítványainak erről, hogy „elme
gyek, helyet készítek n ek tek ,... is
mét eljövök és magam mellé vonz
lak titeket, hogy ahol én vagyok, 
o tt legyetek ti is.” A Jézus korabeli 
zsidó teológiai irodalom  tükrözi 
azt a várakozást, hogy Isten orszá
gában hajlékok vannak készítve az 
üdvözültek számára. Erről Jézus is 
biztosítja tanítványait, am ikor le
endő „szállást csinálói” szolgálatá
ról szól. Vajon mit jelent ez a ké- 
pies kifejezés? Nem tudjuk. „Amit 
szem nem látott, fül nem hallott, és 
az ember szíve meg nem sejtet -  azt 
készítette el Isten az ő t szeretők
nek” . ( lK o r 2,9) Pál, aki az örök 
életbe „betekinthetett”, csak eny- 
nyit tudott m ondani, és ez nem 
kevés.

Jézus az Isten jobbján  van és 
személy szerint esedezik érettünk.

Ez az ő névre szóló „helykeszitese” 
számunkra, „mert nem akarja, 
hogy némelyek elvesszenek, ha
nem azt, hogy mindenki megtér
jen” .

Milyen is az emberi élet? Egye
seknek nincs hajlékuk, mások egy 
élet munkájával szerzik meg azt, 
amire elérik, valamit magukból, 
vagy valakit maguk mellől m ár el
veszítettek, és m ár nem tudnak fel
hőtlenül örülni. S vannak akiknek 
a kész hullik az ölükbe. Könnyen 
jö tt, nem tudják megbecsülni, kifo
lyik a kezükből. De aki mindent 
J ó l  tesz” , annak is tudnia kell; 
eljön az idő, am ikor a legdrágáb
bat is el kell engedni, semmit nem 
vihetünk magunkkal.

De van olyan út, igazság és élet, 
amely nem egy a sok közül, hanem 
maga a Krisztus. Ez az ú t az ő 
tanításából fakadó életvitel, az 
igazság pedig Isten üdvösségszere
tő cselekvését kinyilatkoztató sze
retet, amelyből fakad az élet teljes
sége -  ezt a halál sem törheti meg. 
„Úgy alkoss, ne fogja a halál!” 
(Illyés Gy.) Mennybe ment Urunk 
alkothat, teremthet új életet ben
nünk és általunk, ha nem a néma 
eget nézzük, hanem hit által csele- 
kedjük akaratát.

„M ert nincs itt m aradandó vá
rosunk, hanem az eljövendőt ke
ressük” (Zsid 13,14). Ámen.

Kalácska Béla

IMÁDKOZZUNK!
Ür Jéus Krisztus! Te nemcsak a föld

re jöttél értőnk, hanem fel is mentél a 
mennybe: kérünk formálj minket reád 
néző gyülekezetté. Ajándékozz meg élő 
hittel, hogy Urunknak valljunk téged.

Képmutatás nélküli szeretettel tegyünk 
bizonyságot rólad, és így már most re
ménységgel várjuk az órát, amikor szín
ről színre láthatunk örök dicsőségedben. 
Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. május 12.
I. Bécsikapu tér ; de. 10. német Brauckhoff 

Beáta, de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós; du. 
6. Madocsai Miklós. Pesthidegkút, II. Bátho
ry u. 8. de. fél 11. Kőszeghy Tamás. Csillag
hegy, III. Mátyás kir. út 31. de. 10. Donáth 
László. Óbuda, III. Dévai Bíró M. tér de. 10. 
Bálint László. Üjpest, IV. Leibstück Mária u. 
36-38. de. 10. Blázy Lajos. V. Deák tér 4. de. 
11. (úrv.) Pintér Károly, du. 6. Zászkaliczky 
Péter. VII. Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) 
Nagy Zoltán, du. 6. Szirmai Zoltán. VIII. 
Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza. VIII. 
Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza. 
vni. Rákóczi út 57/b. de. 9. szlovák Cse- 
lovszky Ferenc. IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 
11. dr. Rédey Pál. Kőbánya, X. Kápolna u. 
14. de. fél 11. Vadon Miklósné. Kelenföld, 
XI. Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi And
rás, de. 11. (úrv.) Csepregi András, du. 6. 
Csepregi András. Budabegyvidék, XII. Tar- 
tsay V. u. II . du. fél 7. Takács József. XIII. 
Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György. XIII. Frangepán u. 43. de. 8. ifj. 
Kendeh György. Lőcsei út 32. de. 11. Szabó- 
né Mátrai Marianna, du. 6. Bácskai Károly. 
Pestújhely, XV. Templom tér de. 10. Bízik 
László. Újpalota, XV. Hártyán köz du. 5. 
ökumenkus . Rákospalota, Nagytemplom, 
XV. Régifóti út 73. de. 10. Bolla Árpád. Rá
kosszentmihály, XVI. Hősök tere de. 10. dr. 
Kamer Ágoston. Cinkota, X V fT 'B atthyán I. 
u. de. fél 11. Szalay Tamás. Mátyásföld, XVI. 
Prodám u. 24. de. 9. Szalay Tamás. Rákos
hegy, XVH. Tessedik S. tér du. 6. Ferency 
Zoltán. Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út III . 
de. fél 11. Ferency Zoltán. Pestszentlőrinc, 
XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán. 
Pestszentimre, XVID. Rákóczi út 83. (ref. 
templom) de. háromnegyed 8. Havasi Kál
mán. Kispest, XIX. Templom tér 1. de. 10. 
Széli Bulcsú. XIX. Kispest, Hungária út 37. 
de. 8. Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX. 
Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel. 
Csepel, XXI. Deák tér de. fél 11. Mezősi 
György. Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. 
Rozsé István.

MENNYBEMENETEL ÜNNE
PÉN az oltárterítő színe: fehér. A dél
előtti istentisztelet oltári igéje: Rom 
8,31-34; az igehirdetés alapigéje: Jn
14,1-12.
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NAPRÓL NAPRA
Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, 

szeretetét nem vonta meg tőlem. (Zsolt 66,20).

VASÁRNAP ERŐS torony az Úr neve, oda fut az igaz, és 
védelmet talál. Péld 18,10. (Zsid 6,18-19; Jn 16,23-33; 
lTim 2,l-6a; Zsolt 95). Erős torony, erős vár, erős bátorí
tás, erős horgony az Úr neve. De kinek? Az igaznak. 
Annak, aki saját kárhozatra méltóságát és Isten lenyúló és 
felemelő szeretetét mélyen átélte. Nem mindenkinek erős 
torony az Isten. Nem erősség azoknak, akik hiábavalóan, 
töltelékszóként emlegetik az ö  nevét és nem biztos erősség 
azoknak sem, akik úgy gondolkodnak; ha baj van, akkor 
segíts, ha nincs, megyek magam is. A torony erősségét csak 
tartós igénybevétel után állapíthatom meg. Ugyanígy Isten 
neve is csak akkor jelent sok erőt, ha tartósan kipróbáltam 
a vele való életet.
HÉTFŐ A fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Ab
ba, Atya!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkűnkkel 
együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Róm 
8,15-16. (lM óz 18,27; IK ir3,5-15; Zsid4,1-13). Tudjuk-e 
még értékelni, hogy Istent megszólíthatjuk, beszélhetünk 
vele? Nem is akárhogy szólíthatjuk, hanem úgy, hogy 
,Abbá”, ami olyan meleg, bensőséges kifejezés, mint a 
magyar nyelvben az „apu, apuci”. Ennél többet nem kíván
hat, minthogy a hatalmas, világteremtő Istent bárhol, bár
mikor atyának szólíthatja, ha már egyszer gyermekévé lett.

kedd  Akik Isten akaratából szenvednek, azok is -  jót 
cselekedve -  ajánlják lelkűket a hű Teremtőnek. 1 Pét 4,19. 
(Zsolt 31,6; Kol 4,1-6; Zsid 4,14-5,10). Isten senkinek a 
lelkét nem rabolja el erőszakosan, kihasználva álmainkat, 
öntudatlan állapotainkat. Isten Jézus Krisztusban kinyúj
totta felénk a kezét, de életünket, testűnket, lelkünket 
abba beletenni, neki felajánlani a mi dolgunk. Aki okos, 
meggondolt, felelősségteljes komoly ember, az ezt a lelki 
mozdulatot meg is teszi.

SZERDA Magasságban és szentségben lakom, de a meg
törttel és az alázatos lelkűvel is. Felüditem az alázatosak 
lelkét, felüditem a megtörtek szívét. Ézs 57,15. (lPét 5,10; 
Lk 11,1-8; Zsid 5,11-6,8). Az ember mindig arra töreke
dett, hogy olyan vezető, olyan uralkodó hatókörében él

hesse életét, akinek hatalma és részvéte, szíve egyaránt van. 
Ilyen azonban ritkán fordul elő, mert ha az ember hatal
mat, rangot, dicsőséget kap, idővel eltávolodhat a „meg
törtek” problémáitól, ha pedig megértő, éli és átérzi a 
nyomorultak életét, akkor -  esetleg -  hatalma nincs. Ilyen 
uralkodó csak egy van: Isten. Ezért érdemes haladéktala
nul az ő irányítása alá rendezni életünket.

CSÜTÖRTÖK Krisztus mondja: én pedig, ha felemeltetem 
a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Jn 12,32. (Ézs 
50,9; Róm 8,34; Lk 24,50-53; ApCsel 1,3-11; Zsolt 
68,1-21). Sokáig kételkedtem ebben az igében. Nem 
láttam, hogy Krisztus mindenkit magához vonzana. 
Most már látom, hogy igaz: Krisztus mindenkit vonz. 
„Gyenge” pillanataiban mindenki elgondolkozik élet
ről, hitről, örökkévalóságról. A zavar abból van, hogy 
létezik egy másik -  nem lebecsülendő -  vonzerő, az ör
dög ereje. Melyik vonzásnak engedünk? Ebben szabad 
akaratunk van.

PÉNTEK Menj el, 82 Úr legyen veled! lSám 17,37. (Fii 
4, '^ lK ir  8,22—24és 26-28; Zsid 6,9-20). Dávid nem sétál
ni, vagy kirándulni indul, amikor ezeket a szavakat kapja 
Saul királytól. Harcba indul, emberileg reménytelen harc
ba, Góliát ellen. A mi harcunk is teljesen reménytelen bűn 
ellen, gonosz hatalmak ellen. Ha magunkban bízunk, akár 
el se induljunk. De ez az áldás nekünk is szól, az Úr velünk 
is ott van, amikor mi az ő  akaratát szeretnénk valamiben 
érvényre juttatni.

SZOMBAT Ne forduljatok halottidézőkhöz és ne tudako
zódjatok jövendőmondóknál, mert tisztátalanokká teszi
tek magatokat velük. Én az Úr vagyok a ti Istenetek! 
3Móz 19,31. (lK or 8,6; Dán 7,2-14; Zsid 7,1-10). Első 
reagálásunk: persze, hogy nem. Nem divat ez már. Modem 
ember ilyesmit nem csinál. Vigyázzunk, mert a modem 
ember számára modem eszközöket dobott be az ellenség, 
hogy jövőnket ne egészen Istenre bízzuk, hanem egy kicsit 
belenyúljunk, kicsit érdeklődjünk utána. Legyünk résen és 
legyen valóban az Úr a mi Istenünk, aki mellé nem fér el 
más.

Bálint Józsefné

■s A VASARNAP IGÉJE
ROGATE -  KÉRJETEK!
Lk 11,5-8

ELŐ VIZ

Tényleg kész?
Zsolt 57,8

Álljunk meg egy pillanatra! Mit 
is jelent ez a forró vallomás; „Kész 
az én szívem...”

Mert sajnos könnyen kimond
juk a nagy szavakat, pl. esküvőn: 
„holtomig, holtáig...” De tényleg 
így van?

Kész... Hajlandó vagy-e rá, 
hogy ez a szó most megzörgesse a 
szívedet.

Kész -  azt jelenti, hogy rendelke
zésre álló. Vajon én ilyen vagyok? 
Igazán Jézus rendelkezésére állok- 
e? Érdekel-e engem, hogy Ő mit vár 
tőlem ma, mit akar tőlem ma?

Kész az én szívem. Éreznünk 
kell, hogy itt nem formális, nem 
külső engedelmességről van szó. 
Tehát nem rosszkedvű böjtről, 
rosszkedvű adakozásról, „sava
nyú” keresztyénségről. Vajon 
időm, erőm, autóm, lakásom, tu
dásom, lelkesedésem tényleg az ő 
rendelkezésére áll?

Jó lenne felismerni magunkban 
a benső „nem”-et, amikor a szánk 
talán igent mond. Ahogy Ézsaiás 
29,13-ban olvassuk: „ez a nép csak 
szájával közeledik hozzám, és aj
kával dicsőít engem, de szive távol 
van tőlem.”

Kész az én szivem -  ez csak úgy 
lehetséges, ha engedem, hogy Isten 
előkészítsen. Ha beülök az ő isko
lájába és ha engedem, hogy az ő  
műhelyében sok mindent lefarag
jon rólam ...

Kész... Ez egyet jelent az enge
delmességgel. Es egyet jelent azzal, 
hogy nekem nincsenek külön cél
jaim, csak eszköz akarok lenni Is
ten kezében.

Kész -  a szótár szerint az eredeti 
szó nyitottságot is jelent. Gondol
junk itt a zörgető Jézus szavaira: 
„íme az ajtó előtt állok és zörge
tek: ha valaki meghallja a hango
mat és kinyitja az ajtót, bemegyek

ahhoz, vele vacsorálok és ő én ve
lem” (Jel 3,20) Aki kész -  az nyi
tott, talán egy szokatlan ige iránt. 
Nyitott, amikor Isten váratlanul 
nemet mond egy dédelgetett tervé
re, vagy áthúz valamit. Nyitott -  
amikor késik az ima meghallgatá
sa, amikor várni kell. Az élet csupa 
várás: buszmegállóban, üzletben, 
hivatalban, orvosi rendelőben.

De kész vagyok-e Őrá várni, 
amikor szivem olyan türelmetlenül 
dobog. Amikor újabb teher szakad 
rám, vagy amikor nem értem, mi a 
célja egy váratlan eseménynek.

Kész -  azt is jelenti, hogy „kész
séges”, vagyis a jelenlegi feladatot 
szívesen és örömmel vállalom. 
A keresztyén élet örömét és jó  ízét 
ez adja meg. Ez a készség nem 
kényszer, hanem kiváltság -  nem 
lemondás, hanem elfogadás.

Kész az én szivem! Ez a forró 
vallomás olyan szép a zsoltárban, 
engedjük, hogy Isten ezt a készsé
get kimunkálja az életünkben.

Gáncs Aladár

t  GARAM LAJOS
1910-1994

A mai nemzedék már a nevére 
sem emlékezik. Sopronban végezte 
teológiai tanulmányait, s már 
másodéves korában, Laitinen Toivo 
finn stipendiánsunk biztatására, 
finnországi tanulmányútra készült. 
Lelkésszé szentelése után azonnal 
ki is utazott Soumiba, s Helsinkiben 
a Konvikti „meglepőn otthonias, 
baráti légkörében” szívta magába a 
finn szerelmet. Meg is nősült. Finn 
leányt vett el, Sole Kallioniemi finn 
zongoraművésznőt, aki viszont tel
jes szívvel vállalta Magyarországot.

Magyarországi egyházunk a har
mincas évek második felében felme
nő korszakát élte. Egyrészt ország
szerte egymás után szerveződtek 
nagy létszámú szórványok és leány
egyházak anyagyülekezetté. Más
részt lelkészbőség volt. A fiatal lel
készek anyásítás feladatával gon
dozták ezeket a filiákat. A hatvani 
gyülekezet is ezekben az években 
önállósult, és máris két olyan filiája 
volt, mint Gyöngyös és Eger. Szteh- 
lo Gábor volt akkor a hatvani lel
kész -  szintén egykori finn stipendi- 
áns -  aki az egri filiába kérte a 
nemrég Soumiból hazatért Garam 
házaspárt.

Garam Lajos és Sole Kalliniemi 
teljes erővel és lelkesedéssel indult 
a gyűjtögető és szervező munkába, 
össze is szedték szépen és önállósí
tották Egerben az evangélikussá- 
got, ott ahol a nagy katolikus ten
gerben, az érseki székhelyen, soha
sem volt evangélikus gyülekezet.

Sőt Finnországba mentek hangver- 
senykörútra, templomra gyűjtöttek, 
itthon is gyüjtőkőrúton jártak, s ha
marosan felépítették Sándy Gyula 
tervei szerint a templomot és paró
kiát. Garamék tehát Egerben a 
gyülekezetszervező és templomépí
tő alakjai.

Gulin finn püspök mondotta, 
hogy a finn asszony, ha külföldön 
telepedik le, teljesen azonosulni tud 
új hazája körülményeivel, szokásai
val. De éjjel álmában otthon jár a 
finn tájakon. így történt ez Gara- 
méknál is. A közelgő háború elősze
le is érződött már, s tragédia is érte 
a házaspárt. Első gyermekük meg
halt még pici gyermekkorában. El
temették Egerben -  hazaköltöztek 
Finnországba. Sole a régi hazába, 
Lajos pedig hazát váltott. Most ö 
azonosult teljesen az új hazával.

Háború elől futottak, bele a há
borúba. Finnországot hamarabb ér
te el a front, mint a magyar hazát.

A téli háborúban odafent Garam 
Lajos mundért öltött s a finnek ol
dalán tábori lelkészként végighar
colta a téli háborút. Utána jött a 
sors iróniája: a békekötés után őt, 
mint idegen állampolgárt, internál
ták. Ezt is átvészelte, s maradt az 
új hazában.

Letette a külön vallástanári vizs
gát, s így helyezkedett el. Gyerme
kei születtek, finnek, s kitűnő mu
zsikusok lettek. Később elhagyta 
Sóiét, újra nősült, előbbi finn tanít
ványát vette el, s Iisalmiba költö
zött. Ott élt haláláig, 84 éves ko
ráig. 1994. március 21-én halt meg. 
Soha nem tért vissza Magyaror
szágra, csak szinte rejtetten, né
hány napos látogatásra. Az elha
gyott asszony viszont szinte évente 
eljött Egerbe, pici gyermekük sírjá
hoz.

Garam Lajos haláláig ízesen, 
szép magyar kiejtéssel beszélte 
anyanyelvét is. Így tolmácsolt ne
künk még az 1981-es finnugor lel
készkonferencián Iisalmiban. Ne
gyedik stipe ndiásunk volt Észak 
Csillaga alatt 1932-33-ban.

Korén Emil

PÁ L Y Á Z A T  LELK ÉSZI Á LLÁ SO K R A
A TÁPIÓSZENTM ÁRTONI EGYHÁZKÖZSÉG nyugdíjazás 

m iatt megüresedett lelkészi állását be szeretné tölteni.
Kérjük azokat a lelkészeket, akik szívesen végeznének lelkészi szolgá

latot Tápiószentmártonban, hogy 1994. május 31-ig küldjék el pályáza
tukat az Esperesi Hivatalba. (2170 Aszód, Szontágh lépcső 1.) A lelké
szi fizetés az országos átlag felett van.

*
DUN AEGYHÁZA-APÓSTAG. A két gyülekezet lelkészi állása nyug

díjba vonulás folytán megüresedett. Lelkészházaspárok érdeklődését és 
jelentkezését is várja a gyülekezet. Pályázatokat az esperesi hivatalba 
küldjék: 6230 Soltvadkert, Dr. Grätzer I. u. 1. Tel/fax: (78) 381-037.

A keresztyén ima kegyelmi aján
dék, nem szentség, de nem is vala
miféle jog  szerint nekünk járó  
„csatorna”, amelyen keresztül 
elérhetjük az „égieket” . A hit alap
vető megnyilvánulása az ima. A hit 
lélegzetvétele az imádság. Sokszor 
elmondjuk, jó  levegő nélkül nincs 
élet; egészséges imaélet nélkül el
hal a hitéletünk is.

A mindenség élete a természeti 
világ törvényeinek sínéin fut. Va
jon lehet-e ezen a törvényes renden 
rést ütni, változik valami a min- 
denségben, egyéni életünkben, ha 
imádkozunk? Az imádság tartal
mával kapcsolatban a fenti kérdés
re válaszolva, azt gondolják, hogy 
csak a bűnvalló, hálaadó, dicsőítő 
imádságnak van értelme, a kérő 
imádságra Isten nem változtathat
ja  meg az életet hordozó, biztosító 
törvényeket.

Az iménti aggodalomra ezen a 
vasárnapon Jézus ad választ: K ér
jetek! Jézus egy olyan barátról be
szél, akihez váratlanul éjfélkor ér
kezik a barátja és nem tudja őt 
vendégül látni, ezért tüstént el
megy egy másik barátjához kenye
ret kérni. Az éjjel felzavart barát 
korántsem barátságból teljesíti a 
hívatlan látogató kérését, hanem 
az arcátlansága, tolakodása, min
den etikai norm át felrúgó erősza
kossága miatt. Ezért m ondja Jézus 
később: „Aki kér, kap; aki keres, 
talál; és aki zörget, annak meg- 
nyittatik”.

Jézus a gecsemanei imádságá
ban aráméi nyelven Abbának, 
édesapának, apukám nak szólítja 
meg az Istent. Ez a bizalmas, apa 
és gyermeke közötti megszólítási 
forma teszi érthetővé: Isten a mi 
mennyei A tyánk Jézus Krisztus ál
tal. Maga a Lélek tesz bizonyságot 
arról, hogy valóban Isten gyerme
kei vagyunk... nem szolgák, ha
nem fiák... örököstársai Krisztus
nak (Róm 8,12-17).

Vajon melyik szülő nem élte át 
szerető gyermeke hízelgő, bizal
mas, kitartó, kérő ostrom át:

„A puci! Édesapa! Hadd mehessek 
el én is.. .” S a szülő végül enged a 
kérésnek. Vagy „melyik apa az kö- 
zületek, aki fiának kígyót ad, ami
kor az halat kér tőle, mennyivel 
inkább ad jókat mennyei Atyátok 
azoknak, akik kérik tőle?” -  tanít 
bennünket Jézus.

Természetesen az éjféli hívatlan 
barát sem csak az ajtót verve kia
bálta : adj kenyeret!, hanem beko
pogott és illendően jövetele célját 
feltárta, majd a kapott segítséget -  
bizonyára megköszönte. Az Úrtól 
tanult.im ádságban is van megszó
lítás, bűn, vallás, kérés, dicsőítés. 
Kéréseinket mindig hálaadással vi
gyük az Ú r elé. H álánk oka az 
érdem nélküli bűnbocsánat, a 
Szentlélek által szívünkbe költö
zött hit, az így született új élet és az 
örök élet reménysége. Az Istent di
csőítő keresztyén Istent önmagáért 
magasztalja és Krisztusban kinyi
latkoztatott, világot átölelő szere- 
tetéért.

Az imádkozás kizárólagos helye 
nem határolható be. A csendes 
szoba, a tanterem, a kiszolgálta
tottság m űtőasztala, a zajos utca, 
a stadion, a természeten át a temp
lomig, mind-mind Istennel való ta 
lálkozás helye lehet. Bárhol is, de 
csak hittel lehet és szabad im ád
kozni. Ezen a vasárnapon a közös 
kérő imádságon van a hangsúly, a 
paradox bizonyosságon. Ne törőd
jünk bele a „sors hozta” változha- 
tatlanságba. Rogate -  kérjetek! 
K itartóan és bátran, de mindig 
így: „Legyen meg a Te akaratod!” 

Kalácska Béla

IMÁDKOZZUNK!
Megváltjuk neked, Mennyei Atyánk, 

hogy sokszor rosszul és öncélúan imád
kozunk. Szükséghelyzetben csak önma
gunkért, mint akire csak a bajban van 
szükségünk, pedig tudjuk, hogy a hit 
lélegzetvétele az imádság. Taníts minket 
hittel, gyermeki bizalommal és kitar
tóan imádkozni. Tudjunk másokért, az 
evangélium terjedéséért és országod el
jöveteléért is imádkozni, az Úr Jézus 
Krisztus által. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. május 8.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. német BrauckhofT Beáta, de. II. 
(úrv.) Balicza Iván; du. 4. gyermek-istentisz
telet, du. 6. Vadon Miklósné. XII., Szilágyi 
E. fasor 24. de. 9. Szilas Attila. Pesthidegkút, 
D., Báthory u. 8. de. fél 11. Takács József. 
Csillaghegy, III., Mátyás kir. út 31. de. 10. 
Donáth László. Óbuda, IO., Dévai Biró M. 
tér de. 10. Bálint László. Üjpest, IV., Leib- 
stück Mária u. 36-38. de. 10. Biázy Lajos. V., 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Pintér Károly; de. 
11. (úrv.) Kräh ling Dániel; du. 5. szeretet- 
vendégség. VII., Városligeti fasor 17. de. II. 
(úrv.) Szirmai Zoltán, du. 6. Muntag Andor- 
né. VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész 
Géza. VIII., Karácsony S. u. 31—33. de. 9. 
Kertész Géza. VIII., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
szlovák Cselovszky Ferenc. VIII., Vajda Pé
ter u. 33. de. fél 10. Kinczler Irén. IX., Thaly 
Kálmán u. 28. de. t i .  dr. Rédey Pál. Kőbá
nya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. (családi) 
Kinczler Irén. X., Kerepesi út 69. de 8. dr. 
Szabó Lajos. Kelenföld, XI., Bocskai út 10. 
de. 8. (úrv.) Csepregi András; de. 11. (úrv.) 
Csepregi András; du. 6. Ferenczy Erzsébet. 
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Ferenczy Er
zsébet. Budahegyvidék, XII., Tartsay V. u. 
11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy Tamás, de. 11. 
(úrv.) Kőszeghy Tamás, du. fél 7. Takács 
József. XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj. 
Kendeh György. XIII., Frangepán u. 43. de. 
8. ifj. Kendeh György. XIV., Lőcsei út 32. de.
11. (úrv.) dr. Szabó Lajos. XIV., Gyarmat u. 
14. de. fél 10. dr. Szabó Lajos. Pestújhely,
XV. , Templom tér de. 10. Bizik László. Újpa
lota, XV., Hártyán köz du. 5. ökumenikus. 
Rákospalota, Nagytemplom, XV., Régifóti út 
73. de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály,
XVI. , Hősök tere de. 10. dr. Karner Ágoston. 
Cinkota, XVI., Batthyány X u. de. fél 11. 
Szalay Tamás. Mátyásföld, XVI., Prodám u. 
24. de. 9. Szalay Tamás. Rákoshegy, XVH., 
Tessedik S. tér de. 9. Kustra Csaba. Rákos
csaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kosa 
László. Rákoskeresztúr, XVU., Pesti út 111. 
de. fél 11. Kustra Csaba Rákosliget, XVII., 
Gózon Gy. u. de 11. Kosa László. Pestszent- 
lőrinc, XVIIL, Kossuth tér 3. de. 10. Havasi 
Kálmán. Pestszentimre, XVIIL, Rákóczi út 
83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Hava
si Kálmán. Kispest, XIX. Templom tér 1. de. 
10. Széli Bulcsú. XIX., Kispest, Hungária út 
37. de. 8. Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, 
XX., Ady Endre u. 89. de. 10. Győri János 
Sámuel. Csepel, XXL, Deák tér de. fél 11.' 
Mezősi György. Budafok, XXII., Játék u. 16. 
de. 11. Rőzse István. Budaörs, Ref. Imaház 
de 9. Rőzse István.

HÜSVÉT UTÁN 5. VASÁRNAP
JÁN az oltárterítő színe: fehér. A dél
előtti istentisztelet oltári igéje: Róm 
8,24-27; az igehirdetés alapigéje: Lk 
11,5-8.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK cím
mel a Kossuth Rádióban május 9-én, 
hétfőn evangélikus félóra lesz 13.30 óra
kor.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Kossuth Rádió Pün
kösd vasárnapján» május 22-én,, de. 
10.05 órakor a Miskolc-Diósgyöri 
templomból. Igét hirdet Yeczán Pál lel
kész.

HAZAI ESEMENYEK
FIATAL LELKÉSZEK 

KONFERENCIÁJA
GYENESDIÁSON JÚNIUS 6-9.

GYÜLEKEZETÉPÍTÉS 
Előadások és beszélgetések:

-  A gyökereihez hűséges egyház
-  A hagyomány szerepe
-  A rétegmunka
-  A jövőjéhez hűséges egyház
-  Egyházunk missziói koncepciója
-  Kihívások
-  Gyülekezetépítés
Jelentkezés: az Északi Püspöki Hi

vatalban (1125 Budapest, Szilágyi Er
zsébet fasor 24. Tel.: 176-2335) május 
15-ig. Az útiköltséget a gyülekezetek 
térítik, az ellátást az Országos Egyház 
biztosítja.

ga Róbert református lelkész tart elő
adást „Babonák és veszélyes kultu
szok” címmel.

A MAGYAR BÖRTÖNPASZTO- 
RÁCIÓS TÁRSASÁG május 8-i ima
témája: imádkozzunk azért, hogy a 
börtönök magánya lehetőséget adjon a 
lelkiismeret tisztulására.

A pályázatokat (mellékletek: önélet
rajz, pedagógiai elképzelések vázlata, 
lelkészi ajánlás és az egyetemi diploma 
másolata) kérjük mihamarabb bekülde
ni a gimnázium igazgatójának az allábi 
címre. Deák Téri Evangélikus Gimná
zium 1052 Budapest, Sütő u. 1.

AZ EVANGÉLIKUS KÜLMISZ- 
SZIÓI EGYESÜLET és a RÁDIÓ
MISSZIÓ konferenciát rendez a kül- 
misszió barátai és az érdeklődők részé
re 1994. július 13-án délutántól július 
16-án délig Piliscsabán. A konferencia 
összefoglaló témája: „NINCS MÁS 
NÉV!”

Szeretettel várjuk az érdeklődőket 
családostól, mert a gyermekekkel kü
lön foglalkozunk.

Várható költség: 1000 Ft. Kérésre 
csekket és részletes programot kül
dünk. Jelentkezni Szentpétery Marian
nái lehet (VII. Damjanich u. 28/b. 
1071) 500 Ft előleg befizetését igazoló 
szelvény beküldésével.

az Egyesület Elnöksége

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁR
SASÁG soron következő rendezvényét 
a Nagyfuvaros utcai Zsinagógában 
(VIII. Nagyfuvaros u. 4.) tartja. Elő
adó: RAJ TAMÁS főrabbi. Az elő
adás témája: A kinyilatkoztatás ünne
pe.

PEDAGÓGUSOKAT keres alsóta- 
gozatos osztályaiba a Pál Apostol Egy
házi Általános Iskola. Jelentkezni lehet 
1173 Akácvirág u. 49. szám alatt vagy 
telefonon 256-2315 számon Krémemé 
Kucsma Mária igazgatónőnél, 1994. 
május 20-ig.

A Budapest Zuglói Gyülekezet már
cius 26-án megtartott közgyűlése a 
Húsz Róbert lemondásával megürese
dett . felügyelői tisztségre dr. Osváth 
Lászlóné Sólyom Anikót választotta 
meg. Hálával gondol a gyülekezet 
Húsz Róbert 22 éves felügyelői szolgá
latára. Az új felügyelő beiktatása má
jus 15-én az istentisztelet keretében tör
ténik.

HALÁLOZÁS
Dr. Halassy M árta Zsuzsanna nép

rajzkutató április 18-án Budapesten 36 
éves korában elhunyt. Hosszú szenve
dését, fájdalmait hittel hordozta. Te
metése Szentesen volt április 23-án az 
evangélikus temetőben a szentesi, tisza- 
földvári, nagymágocsi gyülekezetek 
nagyszámú részvétele mellett. Az ige
hirdetés szolgálatát Ribár János oros
házi, a síri szolgálatot Kendeh György 
angyalföldi lelkész látta el. Koporsójá
nál Kádár Ferenc ref. esperes és Vági 
László ny. apátplébános mondott 
imádságot. Az elhunytban Halassy 
Endre esperes leányát gyászolja. Jn 
11,25.

A KIÉ NEMZETI SZÖVETSÉG 
irodájának új címe: 1085 Budapest, 
Horánszky u. 26. I. em. Telefon: 138- 
4144/59 mellék.

Apróhirdetés
Kisméretű garzon lakást vennék. 

GŐS. Radosné Lengyel Anna 
Tel.: 167-3219 (este). Levélcím: 1025 
Törökvész út 95-97/A

SÜR-

A Budapest Deák téri evangélikus 
egyházközség a Deák téren megnyíló 
egyházi könyv- és papírkereskedésébe 
könyvszakmában járatos üzletvezetőt 
keres. A pályázatot május végéig kér
jük a lelkészi hivatalba eljuttatni: 1052 
Budapest, Deák tér 4. Telefon: 137 34 
13.

Templomépületekhez fazsindely megren
delhető. Tel.: 42/312-349.

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén 1994. május 8-án du. 4 
órakor a pesthidegkúti református 
templomban (II. Hidegkúti u. 64.) Var-

ÁLLÁSHIRDETÉS 
A Deák Téri Evangélikus Gimnázium 

felvételt hirdet angol, német és magyar 
szakos evangélikus vallású, egyházunk
hoz kötödö tanárok számára az 1994/ 
95-ös tanévre. Félállás, óraadás is lehet
séges.

Pünkösdi ICHTHÜSZ Tábor
A Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Munkaközössége ebben az 

évben május 20. péntek du. -  23. hétfő de. között rendezi meg szokásos 
pünkösdi táborát Debrecenben, az Erdőspusztai Dorkás Ifjúsági Telepen.

A program keretében hitmélyítő előadásokra, a népművészettel való 
ismerkedésre, túrára, tábortűzre kerül sor, s a cserkésztestvériség ápolásá
ra nyílik lehetőség.

A résztvevők sátrat hozzanak magukkal, aki számára ez megoldhatat
lan, azoknak külön kérésre a szervezők biztosítanak.

Jelentkezni az 1000 Ft/fő részvételi hozzájárulás befizetésével lehet 
május 13-ig a következő címen: Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa, 1026 Budapest, Bimbó út 127. Telefon: 176-48-47. A jelentkező
ket a részletes programról és további tudnivalókról levélben tájékoztatjuk.
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HÚSVÉT UTÁNI 
HATODIK VA SÁR NAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP Á R A: 2 5  Ft

Ha segíteni akarod testvéredet, 

szeresd és imádkozz érte. 

Szívedben kell hordanod őt a szeretet révén.

Michel Quoist

A TARTALOMBÓL

TEMPLOM SZENTELÉS NAGYMÁNY0K0N

EMLÉLKEZÉS VIETÓRISZ JÓ ZSEFRE

MAGYAR EVANGÉLIKUS 
TÖRVÉNYKÖNYVEK

Takaró Károly protestáns tábori püspök

EGYETÉRTÉSBEN ÉLJETEK ...
Ülésezett az Északi Egyházkerület Presbitériuma

1994. április 20-án a kerület székházában tartotta beszámoló ülését a 
presbitérium. Farkasházi Ferenc egyházkerületi felügyelő rövid beszéddel 
nyitotta meg az ülést. A presbiterek meleg szeretettel köszöntötték felügye
lőjüket 75. születésnapján. Ugyancsak köszöntötték az egyházkerület 
pénztárosát, Szemerei Z oltánt is 50. születésnapján.

A z egyházkerület életéről, az 1993. év eseményeiről, szolgálatáról Sze- 
bik Imre püspök számolt be jelentésében. (Jelentését kivonatosan közöl
jü k .)

A türelem és vigasztalás Istene 
adja meg nektek, hogy kölcsönös 
egyetértés legyen közöttetek Jézus 
Krisztus akarata szerint, hogy egy 
szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a 
mi U runk Jézus Krisztus Istenét és 
Atyját. (Róm  15,5-6)

Az apostoli intés jelzi, hogy az 
első keresztyén gyülekezetben is 
biztatni kellett a sokrétű, más-más 
háttérből indult és a keresztyén 
gyülekezetbe Krisztus elkötelezett
jeiként megérkezett híveket. Az 
egykori hatalm as róm ai birodalom  
világvárosa a zsidó kultúrában 
gyökeret eresztett, vagy a görög 
sok-istenhit pogány világában fel
nevelkedett művelt embereket egy
arán t összegyűjtötte, s belőlük ver
buválódott a Lélek fuvallatára a 
keresztyén gyülekezet. Kölcsönös 
türelemre és a vigasztaló Isten se
gítségül hívására volt szükségük, 
hogy egyetértésben éljenek, és hi
telre m éltóan, vonzóan tudják 
képviselni Isten ügyét az akkori 
világ fővárosában.

Ami érvényes és igaz a m últra 
nézve, mennyivel inkább aktuális a 
mában.

Nem teljes átfedésű nézetazo
nosságot, nem véleménykülönbség 
nélküli opportunizm ust követel tő
lünk az egyház U ra, Jézus, de 
egyetértést evangéliuma hitelesnek 
bizonyuló képviseletére. Nem a 
személy hitelesíti az örömüzenetet, 
hanem a személy m agatartása. 
E tartás pedig Krisztushoz és egy
házához való viszonyban vizsgál
ható. Krisztushoz való kötődé
sünkben a kegyelemre szorult szol
ga kopogtat naponkénti vagy évti
zedekre szóló múltjával. Az egy
házhoz való viszonyunkban pedig 
a m andátum  kötelez a szolgálatra 
holtomiglan, a kenyéradó gazda 
iránti tisztesség pedig a m undér 
becsületének védelmére. A joggal 
emlegetett iusticia civilis ezt is m a
gában foglalja felfogásom szerint. 
Vajon egyházunk valamennyi lelké
sze és híve jó  lelkiismerettel áll meg 
az egyház Urának színe előtt, mint 
aki az egyetértést munkálta az el
múlt esztendőben és ezzel hitelessé 
tette magatartásával és szolgálatá
val az evangéliumot polarizálódó, 

feszültségektől terhes, harsány han
goskodás leverő lármájában szenve
dő világunkban?

A választ mindenkinek személye
sen kell megadnia csendben Isten 
elő tt...

I. Isten legyen Isten 
életünkben!

Isten legyen Isten -  e felszólítás 
nem mástól, m int magától Luther
től, a reform átortól származik.

K orunk embere autonóm iára 
törekszik. Ha van szellemi érték a

szekularizált ember szemében, ak
kor a m indenkitől független sza
bad gondolkodás és életelv feltét
len elfogadott. A magas erkölcsi 
piedesztálra helyezett autonóm ia 
filozófiai értékén a megvalósítha- 
tatlansága ejt csorbát. A m ióta az 
ember hom o societas, azóta teljes 
autonóm iája megvalósíthatatlan, 
függetlensége irreális, ha mégis 
mereven erre törekednék, akkor az 
önzés elviselhetetlenségének bűné
be sodródnék a személyiség vagy 
hatalm i m ám orának tébolyába 
szédülne, ahonnan  egyenes út 
visz a pusztulás szakadékába. 
A döbbenetes az, hogy sokan 
kipróbálják ezt az u ta t k o rtá r
saink kö zü l...

II. Az egyház legyen 
egyház közöttünk!

Feleslegesnek tűnhet e felszólí
tás. Mégis úgy vélem, rendkívül 
időszerű. M egbízatásunk az evan
gélium hirdetése, a Krisztusról 
szóló bizonyságtétel. Megrendülve 
gondolok vissza egy újságíró meg
jegyzésére: a bűnbocsánatot és a 
feloldozást senki nem m ondja el a 
lelkész helyett Isten nevében. Pedig 
annak feltétlen hangoznia kell. 
Égető szükség van rá.

Nem m enekülhetünk sem szo
ciális tevékenység látványos siker
élményébe. Nem léphetünk a dip

lomácia csillogó parkettjére, m a
gunk fontosságát hangsúlyozan
dó. Nem fordulhatunk a pedagó
gia gyors sikert kínáló tudom ányá
hoz. Nem léphetünk a pszicholó
gia és szociológia sikamlós talajá
ra. Nem  léphetünk a gazdasági 
menedzsment helyére sem, meg
mentendő egyházunkat sanyarú 
anyagi nehézségeiből.

Vagy mindezt megtehetjük, de 
önm agunk identitását veszítjük, s 
küldetésünk velejét adjuk fel.

A z egyház legyen egyház, ez any- 
nyit is tesz, helyezze önmagát, éle
tét és szolgálatát az evangélium 
mértéke alá. Merje önmagát kriti
kusan vizsgálni és merjen életén és 
gyakorlatán változtatni.

Mindebből az is következik, hogy 
az egyház merjen és akarjon az 
evangélium mértéke alatt más lenni 
mint a világ. -  Részérdekektől az 
egész egyház küldetésére néző! 
U tilitarista szempontok helyett 
altruista gondolkodású! M ulan- 
dók helyett örökkévalókra tekin
tő!^

így teheti az egyház az evangé
liumot láthatóvá, érzékelhetővé, 
transzparenssé.

Az egyház egyházságához tarto
zik, hogy állandó párbeszéd testvé
ri kapcsolatában van a rábízottak- 
kal. Inti és feddi, tanácsolja és vi
gasztalja őket. Luther ezt írja : 
„Legeltetni azt a nagy szolgálatot 
jelenti, hogy az egyházat a kőszik
lára építjük, a lelkeket a kereszt- 
séggel és az úrvacsorával segítjük, 
a nyugtalanokat megdorgáljuk, az 
elcsüggedteket megvigasztaljuk, a 
gyengéket biztatjuk, és mindenki 
iránt türelemmel viseltetünk.”

(F olyta tás a  3. oldalon)

VADOSFAI ARTIKULÁRIS EMLÉKNAP
a vadosfai evangélikus templomban 1994. május 15-én, vasárnap

egész napos Ünnepséget, az artikuláris korszakra emlékező „nagycsaládi” 
találkozót tartunk, amelyre a kedves Testvéreket, a valamikor Vadosfa szár
nya alatt élt gyülekezeteket szeretettel hívjuk és várjuk.

Ü N N EPI REND
Délelőtt 10 órakor ISTENTISZTELET 

Ünnepi szolgálatot végez és úrvacsorát oszt lelkészekkel együtt S zeb ik  Im re  
püspök. Az istentiszteleten a csornai Bárdos Lajos Városi Kórus -  N agy  
K álm án  vezetésével -  és S zeb ik  A ttila  orgonista szolgál.

Délután 3 órakor TEM PLOM I ÜNNEPÉLY
1. Gyülekezeti ének. Erős vár a mi Istenünk. 254.1-2
2. Megnyitó. Bárány G yula  esperes
3. Soproni Ev. G yülekezet É nekkara  szolgál.

Vezeti: W eltler Sándor
4. Berzsenyi Dániel: Fohászkodás

Arany János: Fiamnak. Előadja G önye Ilona
5. Dr. H arm ati Béla  püspök előadása
6. S zeb ik  A ttila  orgonajátéka
7. S zo ko la y  Sándor előadása: A zene szakrális üzenete
8. A Soproni G yü lekezet É nekkara  szolgál
9. Az ősök üzenete. Süm eghy J ó z s e f  emlékezése

10. A Soproni G yü lekezet É nekkara  szolgál
11. Szép fa lusi István  bécsi magyar lelkész előadást tart
12. Ady Endre három költeményét előadja K iss Ild ikó
13. S zeb ik  A ttila  oreonajátéka
14. Isten szemléje, (összefoglalás) Böröcz Sándor
15. Gyülekezet éneke: 229. ének 1. és 3. verse
16. Zárószó, imádság. S zeb ik  Im re  püspök
17. Gyülekezeti ének: 377.1-4 

Himnusz
Ebédelőjegyzést május 7-ig a vadosfai lelkészi hivatalba kérjük.

LELKIGONDOZÁS A KATONÁK KÖZÖTT
Protestáns tábori püspököt iktattak

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a katonai lelkigondozás. A történelmi 
egyházakkal aláírt megállapodások alapján megkezdték a tábori püspök
ségek felállítását. A protestáns tábori püspököt a váltakozás rendje szerint 
most a református egyház választotta. A Zsinat 71:4 arányban megválasz
totta Takaró Károly gyáli lelkészt a püspöki tisztre, az Evangélikus Egy
ház Országos Presbitériuma a választást elfogadta, a Honvédelmi Minisz
térium pedig megerősítette. Ezek után következett a püspök felszentelése 
és hivatalába való beiktatása. 1994. április 27-én délután, a Kálvin téri 
református templomban nagy gyülekezet jelenlétében megtörtént a beikta
tás. A gyülekezetben az egyházi személyeken kívül ott volt Für Lajos 
honvédelmi miniszter, a Honvédség vezetőinek magasrangú személyei, kül
fö ld i katonai attasék és külföldi katonai lelkészi szolgálatok vezetői.

A püspökszentelés szolgálatát 
dr. Hegedűs Lóránt püspök, a Zsi
nat elnöke végezte. Igehirdetését 
E f 6, 10, 14-20 versei alapján tar
totta. Isten erős fegyverzetét mu
tatta  meg, mely képes megvédeni 
bennünket világpusztító urak bál- 
ványainak imádásától, m iután két 
forró és egy hidegháború a szaka
dék szélére taszított bennünket. 
Egyedül a szenvedő Megváltó ké
pes megtartani, m ert ő megvívta 
csatáját ezekkel az erőkkel szem
ben. A tábori lelkészség a leggya
korlatibb teológiai konzekvenciá
kat vallja meg és aktualizálja mai 
helyzetünkben és segít, hogy a sá
táni erők helyett Isten önfeláldozó 
szeretetének diadala következzék 
be. Isten erős fegyverzetének fel- 
m utatása és félvétele a tábori lelké
szi szolgálat célja.

Dr. Harmati Béla püspök imád
sága után  került sor a felszentelés
re, majd a jelenlévő püspökök ál
dásm ondása után az új püspök 
m ondott igehirdetést. lP t 2,10 ver
se alapján szólt arról, hogy az élő 
Isten követségében Isten különös 
szeretetét kell hirdetnie, mely az 
embert magához vonja. Olyan fia
taloknak kell hirdetni, akiknek ele
mi dolgokat kell elmondani, hogy 
az ember saját erejéből nem tud a 
bűn rabságából szabadulni, Jézus 
szabadított meg. Sokféle nyomo
rúsággal, sérüléssel élnek emberek, 
depressziósok, öngyilkossággal 
kacérkodók, önm agukat emésztő 
fiatalok között kell felm utatni: 
van, aki megbocsátott, van aki 
mindent elfedezett, van belső bé-

A díszelgő katonai egység

kesség. Isten népe vagyunk, meg- 
kegyelmezettek, Isten szeretete mi
énk a Jézus Krisztusban.

Az istentisztelet után ünnepi 
ülés volt, melyet dr. Bodnár Ákos 
református főgondnok nyitott 
meg. Takaró Károly, a beiktatott 
protestáns tábori püspök székfog
lalójában arról szólt, hogy a tábori 
lelkészek szolgálatát sok meg nem 
értés kíséri. Nem kell félreérteni. 
Az egyház nem terjeszkedik, csu
pán megjelenik ott, ahol Isten 
akarja, ahová küldi. Ezt a szolgá
latot életre hívta először is a szük
ség, másodszor a jog, az alkotm á
nyos jog, harmadszor Isten akara
ta, hogy a katonák egymás testvé
rei, oltalmazói lehessenek. A civil 
életformával szemben rendkívüli 
katonai életmód teszi szükséges
sé, hogy meghaljon az önző élet

forma és a közösségi legyen élő
vé.

Für Lajos honvédelmi miniszter 
beszédében köszöntötte az új tábo
ri püspököt. A lelkészi szolgálat 
bevezetését azért tartja szükséges
nek, mert fel kell készíteni a tiszti
kart arra, hogy „hozzáértően fo
gadják a bevonulókat, akik szá
mos rendezetlen dologgal, feszült
séggel, a világban és családjukban 
meglévő valós gondokkal érkez
nek a laktanyákba. A hadsereg 
egyébként is koncentrálja a konf
liktusokat, amelyek kezeléséhez 
hozzáértés, a másik ember gondjá
nak átélési képessége, nagyfokú 
megértés szükséges.” A katonai 
lelkészi szolgálat létrehozása azért 
is szükséges volt, hogy mód legyen 
„egyéni és közösségi lelkigondo
zásra, a hit és kegyességi élet, a 
vallásgyakorlás lehetővé tételére, 
misék, istentiszteletek, biblia- és 
im aórák megtartására. Ez a szol
gálat alkalmas arra is, hogy bizal
mi fórum ot biztosítson a tisztek és 
katonák számára, ahová vallási és 
emberi gondjával mindenki elme
het abban a tudatban, hogy ügyét 
korrekten és bizalmasan kezelik. 
A szolgálat alkalmas lesz arra is, 
hogy ellássa a hivatásos katonák 
családtagjainak lelkigondozását, 
az ismét szabadon vállalható egy
házi szolgálatokat: házasságkö
tést, keresztelést, bérmálást, kon
firmációt és a temetést is.”

Üdvözlések is elhangzottak. Dr. 
Harm ati Béla püspök egyházunk 
és a M EÖT nevében, dr. Seregély 
István egri érsek a M K PK  elnöke 
„Isten földi népének katolikus csa
ládja” nevében, valamint Frőch- 
lich Róbert főrabbi kívánt áldást.

A németországi protestáns tábo
ri lelkészi szolgálat nevében, az 
osztrák tábori lelkészek nevében és 
az Európában állomásozó USA ka
tonák tábori lelkészei nevében 
hangzott még el köszöntés. Az ülés 
végén dr. Frenkl Róbert országos 
felügyelőnk m ondott zárszót arról, 
hogy a testi és lelki egészség megtar
tása fontos feladat a katonák kö
zött. Tóth-SzöUős Mihály

EREDMÉNYEK ÉS KUDARCOK...
A Déli Egyházkerület Presbitériumának ülése

1994. április 22-én tartotta ülését a presbitérium. Dr. Sólyom Jenő 
kerületi felügyelő nyitotta meg és bővebb jelentésében összegezte és érté
kelte az egyházközségek 1993. évről szóló beszámolóit. A z adatszolgálta
tások összesítésével adott képet a jelenlegi állapotokról mind lélekszám, 
mind pedig a gazdasági és gazdálkodási rend tekintetében. Az újonnan 
bevezetett népmozgalmi és egyházi szolgálati, valamint pénzügyi és gazda
sági beszámolók alapján elemezte a kerület helyzetét, a jövő fe lé  mutató 
irányzatokat. (E z az elemzés csupán a Déli Egyházkerületről szólt. ígére
tet kaptunk arra, hogy kiegészítve az Északi Egyházkerület adataival, a 
közeli jövőben lapunk hasábjain az egész egyházunkra nézve közölni tudjuk

H a r m a t i  B é l a  püspöki jelentése,írását.) Ezután következett d r .  
melyet kivonatolva közlünk.

1. Eredmények és 
kudarcok 

egyházkerületünk 
életében

Isten előtti hálával nézünk kö
rül, am ikor felsoroljuk mindazt, 
am it kaptunk és elértünk az elmúlt 
évben. Évről évre visszatérő m otí
vumként emlegetjük, hogy sorra 
tataroztuk épületeinket, új létesít
mények születtek. A statisztikai 
összesítésben olvashatjuk annak a 
27 egyházközségnek a nevét, ahol 
1 millió forintos értéken felül vé
geztek m unkát. Ebből a szép sor
ból is hadd emeljem ki Dunaújvá
rost, ahol a korábbi szocialista vá
ros evangélikus népe új templomot 
épít, vagy Nagym ányokot, ahol az 
elmúlt szombaton, április 16-án

szenteltük fel az újonnan épült 
templomot. Zom ba temploma is 
ham arosan kész lesz és pünkösd 
vasárnapjának délutánján szentel
jük  fö l...

Gyülekezeteinkben éhség talál
ható a spirituális javak után, mert 
„nemcsak kenyérrel él az ember". 
Ugyanezt mutatja a megtartott 
húszezer fö lö tti istentisztelet, a 
négy és fé l  ezer felnőtt bibliaóra, a 
négyezerháromszáz gyermek és if
júsági bibliaóra s tb ...

Ki gondolta volna még öt évvel 
ezelőtt, hogy ma kerületünkben öt 
gimnázium fog működni és ősztől 
indul a hatodik is, az aszódi? Óvo
dák működnek Soltvadkerten, Bu
dapest-Kőbányán, Orosházán, Tót
komlóson, Nagytarcsán, előkészí
tik az indulást Irsán.

Igaz ugyan, hogy nem minde
nütt felhőtlen az intézmények indí
tása. Ilyen volt a Budapest Deák 
téri iskola ügye, most az aszódi, 
ahol a pedagógusok, az önkor
mányzat vagy különböző pártok 
nehezítik meg az egyház dolgát...

Sajnos, az is előfordul, hogy a 
régi idők lelkész-pedagógus, lel
kész-kántor ellentétei mintájára 
ma lelkész kerül szembe az új isko
la igazgatójával és ebből áldatlan 
állapotok születnek. Egy-egy isko
lán belül sem mindig egyszerű a 
sokfelől összeverbuválódott vagy a 
régi vágányokon haladó átvett ta
nári kart új, evangélikus iskolai 
tantestületté összegyúrni. Úgy ér
zem, évtizedekig is eltarthat az a 
tanulási folyamat, amelyikben 
egyházközségek, lelkészek és taná
rok valóban gyülekezetté forrhat
nak össze és ehhez szükséges Isten 
igéjének kohója...

Egyházi kudarcaink közé tarto
zik az elmúlt időszakra vonatkozó
lag, hogy néhány lelkészünk a több
szöri felszólítás ellenére sem volt 
hajlandó gyülekezeti statisztikai 
adatait megküldeni az illetékes es- 
peresi hivatalnak...

Kudarcaink közé tartozik a re
habilitációk elhúzódása is. Van 

(F olytatás a 3. oldalon)
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Kicsit megpihentünk.
Örültem, hogy eljöttem a kirándulásra.
Jó nagyokat szippantottam a friss levegőből. 
Hanyatt feküdtem a fűben, s néztem, hogyan 
úsznak az égen a fellegek.
Az erdőből madárdal szólt.
Jó volt kicsit megpihenni.
Távol a forgalmas utaktól, zsúfolt üzletektől, 
a folyton vitatkozó ismerősöktől.
Hosszú volt a túra, mégis felfrissültén 
érkeztem haza.

Ma újból átéltem ezt az érzést.
Fáradtan, nyugtalanul, kicsit szomorúan 
feküdtem az ágyamban.
Aztán összekulcsoltam kezeimet, és Te 
eljöttél megint, Istenem.
Eljöttél, hogy megnyugvással, csenddel, 
békességgel ajándékozz meg engem. 
Köszönöm!

BARANG O LÁS BIBLIAI TÁJAK O N

Barangolásunk során megismerkedtünk m ár Pa
lesztina fontosabb vizeivel, s néhány jelentősebb tele
pülésével. Most folytatva utunkat a bibliai tájakon, 
egy hegy magasodik előttünk.

Tábor-hegy

Názárettől néhány kilométernyire keletre, Galilea 
lankás, erdőkkel, legelőkkel, olajfákkal tarkított 
dombvidékéből magányosan emelkedik ki a Tábor
hegy. A meredek, kúp alakú, mintegy 600 méter ma
gas mészkő hegyet zöld növénytakaró borítja.

A történelem folyamán szinte mindig nagy volt e 
hely stratégiai fontossága. Csúcsán az időszámításunk 
előtti második évezredben hettita erődítmény állt, 
amit azután az egyiptomiak elfoglaltak. A Bírák 
könyve arról tudósít, hogy Debóra itt gyűjtötte össze 
seregét a kánaáni Sisera ellen. Nagy Sándor utódai, 
az Egyiptomot uraló Ptolemaiosz-dinasztia újra fel
építették a régi erődöt.

Ám a Tábor-hegy nem csak katonai, de vallási 
szempontból is kiemelkedő központnak számított. 
A kánaániak számára szent hely volt, ahol hitük sze
rint egy, a természet termékenységéről gondoskodó 
istenséget tiszteltek. Az Ószövetségben az izráeli tö r
zsek győzelmi áldozatot mutattak be a Tábor-hegyen.

A korai keresztyénség meggyőződése szerint ez volt 
Jézus megdicsőülésének a helye. Máté így ír evangé
liumában:

Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, 
Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És 
szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, 
ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme,

megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézus
sal. Péter ekkor megszólalt, és ezt m ondta Jézusnak: 
„Uram, jó  nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek 
itt három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és 
egyet Illésnek.” Még beszélt, amikor fényes felhő ár
nyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: „Ez 
az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hall
gassatok !” Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra 
borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus 
odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: 
„Keljetek fel, ne féljetek!” Amikor föltekintettek, sen
kit sem láttak, csak Jézust egyedül.

Jóllehet egyik evangélium sem említi meg, hogy a 
szövegben szereplő magas hegy valóban a Tábor-hegy 
lett volna, mégis már az első századok keresztyénsége 
az Úr megdicsőülését ehhez a helyhez kapcsolta.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Ki mondja -  kinek?

t

E N

iiU
t

E N I 5
A játék második kitalálandó m ondatának a máso

dik darabját közlöm. A megtalálandó igehely János 
evangéliumának a vége felé olvasható. A négyzetháló, 
melybe a keresett ige betűit írtam, 20 négyzetből áll. 
A mondat végéről hiányzik az írásjel. Beküldendő a 
mondat, és hogy ki m ondta -  kinek?

Az előző számokban közölt darabokból a követke
ző megfejtést lehetett összeállítani: Ne félj, mostantól 
embereket fogsz! (Lk 5,10). Ezt Jézus mondja Simon 
Péternek. Természetesen minden megoldást elfogad
tam, ami ezt a történetet említi. Nehezítette a felada
tot, hogy egyrészt az evangélisták is eltérően közük 
Jézus szavait, másrészt az egyes bibüafordítások is 
nagyon eltérőek.

Azért érkezett több jó  megfejtés is. A helyes választ 
beküldők nevét és pontszám át a második m ondat 
megtalálóival együtt később olvashatjátok.

A megfejtést a lap megjelenését követő keddig adjá
tok postára!

A gyerekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyünk, Petőfi u. 359.

FÖ L FE L É
Ezután kivitte Jézus őket Betániáig, felemelte kezét, 

és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolo
dott tőlük, és felvitetett a mennybe.

Hazament. Mégis itt maradt. Többé nem látta őt 
senki, de napról napra, életünk végéig megmutatja ma
gát, előttünk áll. Hogy lássuk Őt. Hogy megismerjük 
szeretetét. Szentleikét hagyta ránk, amikor elbúcsú
zott. Ez volt az Ő búcsú-ajándéka. Hogy ne maradjunk 
soha többé egyedül.

Fölemelt kézzel emelkedett magasra, egyre följebb és 
följebb. A tanítványok követték tekintetükkel: fölfelé 
néztek, egészen addig, amíg csak láthatták. így vettek 
Tőle búcsút, így, ezzel az égre feszülő tekintetükkel.

Amióta a Mester fölment, ígérete visszhangzik a 
világban: Ha fölemeltetem a földről, mindeneket 
magamhoz vonzok. Ezért nézhetünk mi is fölfelé. 
Többé nem kell lesütött tekintettel járnunk, többé 
már nem élünk sötétségben, hiszen felülről jön a 
fény...

Ámikor kiáltunk Hozzá, akkor is fölfelé hangzik 
a szó, fölnézhetünk Rá, hiszen fölülről érkezik a 
válasz is. Halld meg, Uram, hívó hangomat, hajolj 
le hozzám, könyörülj rajtam! És Ő meghallgat, és 
lehajol. És fölemel, magához. Egészen közel, a sze- 
retetébe. Mert mi is ott vagyunk otthon. Nála. 
Fent.

Megfogott a lustaság. Lelkem- 
nél fogva láncolt az ágyhoz. Az én 
kősziklámhoz. De nem a köznapi 
értelemben vett lustaságról van 
szó: valami testet-lelket-értelmet 
fogva tartó  feleslegesség, bénaság, 
szenvedés érzése. Belefészkelte m a
gát a gondolataimba, az el nem 
kezdett cselekvéseimbe, a vá
gyaimba. Addig fészkelődött, míg
nem teljesen kitöltötte egész éne
met, uralkodni kezdett, m int egy 
tyrannos.

Keresték az elfojtott gondola
tok, a meg nem szólalható érzések 
a lovagot. Aki engem szabadítana 
ki. Nem kell, hogy szőke legyen, 
nem kell feltétlenül lovon jönnie. 
Elég, ha szabad, jó , s a kardját 
csak a tyrannosok kötelei ellen 
használja. Ám a királyfim nem volt 
sehol. M ár-m ár a torkom at ragad
ta meg az ellenség, mikor füttyszót 
hallottam. A fulladás érzése pilla
natok alatt eltűnt. Felültem az 
ágyamban, és megláttam, amint 
egy kukásember dolgozik. Azt 
nem tudtam  eldönteni, tőle, a ku
kától vagy a szemetesautótól jött-e 
a füttyszó. De azt éreztem, hirtelen 
kiürítették belőlem a zsarnokot. 
Hangosan összetöredezett a zárt 
térben, a mérges, emberek által ki
dobált szemetek melegében.

Az én lovagom nem jö tt. Csak 
egy kukásautótól szállt a fütty. Ér
tem szólt. Szállni kezdtem, repülni 
a cselekvések felé. Hogy meddig? 
A következő uralkodóig. Azok pe
dig előre lesnek ránk minden utca
sarkon.

Ilyenek vagyunk. Hullámzóak. 
Hangulataink, benyomásaink, vé
leményünk betegei. M agunk köré 
építjük a világot. Régen sok em
bert elégettek, mert azt mondta, 
hogy nem a Föld a központ a vi
lágegyetemben. Egy Embert meg
feszítettek, mert azt m ondta, hogy 
nem az ember a központ. M ikor 
ébredünk fel? A Föld esetében be
látta  a tévedését az emberiség. Mi
kor látjuk meg, hogy Jézus nem 
véletlenül élt? Egyik kulcsmotí
vum életében ez volt: ne magunk-

Van remény?...
kai törődjünk. A kkor gyógyított, 
am ikor beteg emberrel találkozott, 
akkor tám asztott fel, am ikor meg
halt valaki, akkor evett, ha m ások
tól kapott, oda ment, ahova hív
ták. Nem fél nap múlva, am ikor ő 
ráért volna az „elgondolásai” sze
rint. És ezek közben nem taposott 
el egyetlen virágot sem.

M ikor ébredünk fel? A depresz- 
szióinknak, önzésünknek ritkán 
jönnek hívó, csalogató füttyjelzé
sek. N ekünk kellene őket legyőzni. 
Le is tudnánk, ha meghallanánk 
egy virág sikolyát. Egy ember kiál
tását. A lelkek fulladozását. Ha 
meghallanánk másokat.

Sz. E.

SZABÓ FERENC:

TE DEUM

„Á ld já tok  az Urat,
m ert jó  dalolni Istenünknek,
m ert örvendetes dicséretét ünnepelni."

(146. zsoltár)

Most hallgassanak a pusztulás prófétái 
mert önfeledten dicsérni akarlak Téged 
mert elvakít kitörő Dicsőséged 
magasztallak mert énekeim jó 
mert az öröm örökkévaló!

Mint bozótban vagy asztagon 
harsogó tűz végigfut rajtam az öröm 
előre látom jobbodon jövőm 
már előre Neved magasztalom 
mert számon tartod könnyeinket 
a hegyről magaddal vitted szíveinket

Bár zúg a tenger szenvedés 
most mégsem sóhajtozom 
a teremtéssel nyögve 
a vajúdás a születés 
kezdete -  ha majd újraöntve 
feltámad a világ s mi benne 
Glóriád eloszlat minden sötétséget

18 EV ALATTI FIATALOK, FIGYELEM!
A német Ökumenischer Jugenddienst (Ökumenikus Ifjúsági Szolgálat) 1994-ben 

is szervez építőtáborokat európai fiatalok részére Németországba. A munkaidő 
naponta 6 óra -  a hétvége kivételével. A táborok időpontja, helyszíne, közös nyelve: 
- jú l .  16-30. Rerik angol
-  júl. 30-aug. 13. Rambow német és francia
-  júl. 16-30. Rohlsdorf német és angol
-  aug. 13-27. Bischofrod német és angol
-  aug. 13-27. Boltin német és angol
-  aug. 20,-szept. 3. Hansdorf német és angol

Részvételi díjat fizetni nem kell, zsebpént és fe lté te lesen  útiköltség-hozzájárulást
adnak. Bővebb tájékoztatás és jelentkezési lap: N ovak Évánál (6723 Szeged, Tábor 
u.5 .)

A KIÉ kajak-kenu túrát szervez a Túr és Felső-Tisza folyókon 1994. június 
13—19-ig. Részvételi díj: 5000 Ft.
Jelentkezés és információ a KIÉ iroda címén: Budapest 1085 Horánszky u. 26. 
Tel.: (06)1/1384144/59-es mellék

Emlékezés Vietórisz Józsefre
„ V i e t ó r i s z  J ó z s e f  volt a nyíregyházi gimná

zium büszkesége. Diák, tanár, majd igazgató korában 
Vietórisz József nevét hallotta legelőször mindenki, aki 
a nyíregyházi gimnázium küszöbét átlépte." Egykori 
diákjának, K r ú d y  G y u l a  írónak szavait idéztük 
Vietórisz József tanárról, k i egyben jeles költő és mű

fordító is volt.
1868. április 27-én született Nyíregyházán. Régi lu

theránus családból származott. A nyíregyházi evangéli
kus gimnázium diákja volt. Egyetemi tanulmányainak 
elvégzése után egykori iskolájához került vissza.

Latint, görögöt és magyart tanított a nyíregyházi 
evangélikus gimnáziumban. Diákjai különösen azért 
szerették, mert komoly tenor hangjával könnyekig 
meghatóan tudott beszélni. Neves diákja, Krúdy Gyula 
is szeretettel emlékezett később rá.

Vietórisz, mint jónevű pedagógus, nagy népszerűség
nek örvendett a városban. Komoly szerepet vállalt a 
nyíregyházi kaszinó szervezésében. Ez volt sokáig a 
város egyetlen művelődési központja. ( 1896-ban köny
ve is jelent meg a helyi kaszinó történetéről.)

A millennium évében jö tt létre Nyíregyházán a Bes
senyei Kör is. Vietórisz József a következő évtizedek
ben jelentős szerepet játszott ennek tevékenységében. 
„Szabad liceális" előadásokat tartott, sőt egy ideig a 
kör alelnöke is volt.

A nyíregyházi gimnáziumban négy évtizeden át taní
tott. Később annak igazgatója lett. 1921-ben a gimnázium 
az ő javaslatára vette fe l  K o s s u t h  L a j o s  nevét.

Aktív pályája végén tankerületi főigazgatónak ne
vezték ki. Bár 1928-ban nyugdíjba ment, a későbbiek 
során sem szakadtak meg kapcsolatai a Kossuth Gim
náziummal.

„Aztán a pennát ,is jó l forgatja Vietórisz Józsi" -  
mondták a nyíregyháziak. Jelentős költői munkásságot 

fe jte tt ki. Versei nemcsak helyi, hanem fővárosi lapok
ban is napvilágot láttak. 1896-ban Budapesten jelent 
meg első kötete „Giuseppe költeményei" címen. (So
k á ‘g ugyanis ezt az álnevet használta.) ?

Több kötete jelent meg. Nyíregyházán például 1923- 
ban adták k i Orgonazúgás című versgyűjteményét. 
Versei helyi viszonylatban komoly közönségsikert arat
tak. (Egy választáson a nyíregyházi szavazók megbuk
tatták F a b i n y i  T e o f i l  minisztert, mert Vietórisz 
ellene hatásos gúnyverset irt.)

1924-ben érte legnagyobb írói sikere. Ekkor jelent 
meg S e n k i  P á l  című verses regénye. P i n t é r  J e 
n ő  irodalomtörténész szavai szerint ez a m ű „elbe
szélésbe öntött líra: egy vidéki tanár pályájának hangu
latos képe. Önéletrajz s egyben korrajz. A költő strófái
ban varázsos báj van.” A Senki Pált még ebben az 
évben a Magyar Tudományos Akadémia N á d a s d y -  
díjával tüntették ki.

Megérhette azt is, hogy még életében egyes versso
rait „köbe vésték”. így 1924-ben a tőle vett idézet 
szerepelt a Kossuth Gimnáziumnak a világháborúban 
hősi halált halt egykori diákjai emléktábláján.

A továbbiakban újabb kötetei jelentek meg. 1930- 
ban Budapesten jelent meg az „Ars poetica mea” (az 
én költői művészetem) című hosszú költeménye, ame
lyet tanító és bölcselő céllal írt. Utolsó verskötete 1944- 
ben látott napvilágot.

Szabolcs megyében elismert költőnek számított, de 
országos viszonylatban kevés tanulmányt írtak róla. 
(A z egyik a Debreceni Szemlében, 1929-ben jelent 
meg, R a d v á n y i  S á n d o r  tollából.)

Nagyobb figyelmet keltett m ű f o r d í t ó i  tevékeny
sége. V e r g i l i u s  verseit ültette át magyarra. 
Ugyancsak lefordította H o r a t i u s n a k  a Pisokhoz 
intézett verses levelét. M indkettőt az eredeti versformá
ban adta vissza.

Vietórisz szlovákból is fordított. Felfigyelt T r a -  
n ó v s z k y  G y ö r g y  (későbbi nevén T r a n o s c i u s ) 
XVII.  századi evangélikus énekeskönyvére. Elhatároz
ta, hogy ezt a rejtett irodalmi értéket a magyar olvasók 
számára is hozzáférhetővé teszi. Ezért lefordította a 
Tranoscius-kötet több száz versét. Ez a fordítás „Cit- 
hara Sanctorum (Szentek hárfája) Jiégi és új egyházi

énekek” címmel 1935-ben jelent meg Budapesten. Vie
tórisz munkájáról Pintér Jenő joggal állapította meg: 
„Amilyen szépsége S z e n c z i  M o l n á r  A l b e r t  
zsoltárfordításának az ódon zengzetesség, olyan értéke 
ennek a magyar Tranosciusnak a szentírási hangulat, 
a szívhez szóló magyar nyelv, a lüktető verselés.”

A 40-es években gyakran járt el a Kossuth Gimná
zium ünnepségeire. Meghatóak voltak szívhez szóló 
felszólalásai, az ott előadott saját versei. 

r 1948-ban a gimnázium államosítása elkeserítette. 
Evekig megszakadtak kapcsolatai az iskolával. Amikor 
azonban közeledett az 1956-os év, a gimnázium 150. 
évfordulója, minden sérelmét feledve, készségesen be
kapcsolódott az előkészítési munkálatokba -  amíg csak 
1954. december 8-án a hirtelen halál nem vetett véget 
nemes életének.

Vietórisz Józsefre, a tanárra, költőre és műfordítóra 
büszke lehet nemcsak a nyíregyházi evangélikus gimná
zium, hanem az egész irodalomszerető magyar közvéle
mény. Nevét emléktábla őrzi a Kossuth Gimnázium 
falán. Célszerű lenne, ha a jövőben Vietórisz válogatott 
verseit megjelentetnék új kiadásban.

Dr. Merényi László

400 ÉVE

Magyar evangélikus 
törvénykönyvek

Amikor zsinatunk immár ké t esztendeje foglalkozik  
egyházunk új törvénykönyvének megszerkesztésével, jó  
arra gondolni, hogy a magyar evangélikusságnak Du
nántúlon már négyszáz évvel ezelőtt is volt igen részle
tes és az egyházi élet rendjét szabályozó törvénygyűjte
ménye. Eleinte ugyan csak kézzel irt és másolt egyedi 
példányok lehettek használatban a lelkészeknél, s csak 
évtizedek múlva került sor arra, hogy nyomtatásban is 
megjelenjenek.

A Vas vármegyei Meszlenben tartott zsinat fogadta  
el ezeket a kánonokat, s ezért meszleni kánonoknak is

nevezik azokat. A később Csepregben kinyom tatott 
példányok a szerzőket „Sopron-vármegyei ecclesiák 
seniorai”-nak mondják, s ezért Sopron megyei káno
noknak is nevezik a gyűjteményt.

Ennek alapjául szolgált a már negyven évvel azelőtt 
(1554) összeállított „Baranyai kánonok", amelyet 
Szegedi Kis István -  akkor még lutheránus meggyőző
désű -  reformátor készített. A z ősforrás 55 cikkelyét 
azonban a meszleni határozat 73-ra bővítette. Tárgyal
ja  az általános határozatok mellett a püspökök (super- 
intendensek) , az esperesek (seniorok), valamint a lel
készek tevékenységének hatókörét, feladataikat, köte
lezettségeiket, az egyházi szolgálatok (keresztelés, 
konfirmáció, úrvacsora, házasságkötés) rendjét és az 
iskolai tanítók, diákok kötelezettségét. Mindezeket 
olyan eseti részletezéssel, hogy még a lelkészek, sőt 
feleségeik öltözködésére is kitér, hogy az tisztességes 
legyen és ne kihívó. Évente kétszer tartsanak zsinatot, 
ám ezeken illendően viselkedjenek a résztvevők és ne 
zavarják fecsegéssel a rendet. A lakodalmak se ünnep, 
se vasárnap, se szombaton vagy hétfőn ne legyenek, 
mert lehetetlenné tennék az ünnepszentelést. A lelké
szeknek legyen saját Bibliájuk, de olvassák a régi „dok
torok” műveit is. Tehát bizonyos teológiai képzettséget 
is kívántak tőlük.

Érdekessége ennek a törvénykönyvnek,.hogy a káno
nok (törvénycikkek) magyar szövegei mellett mindig 
latin nyelven idézik a hivatkozott bibliai helyeket. Eb
ből látszik, hogy Károlyi Gáspár magyar bibliafordítá
sa -  a „vizsolyi Biblia” -  nem terjedt el Dunántúlon.

A z 1594. évben egy másik evangélikus kánongyűjte
mény is elfogadottá vált, mégpedig hazánk északi tá
jain, a Murányban tartott zsinat határozata nyomán. 
Ebben is teljesen lutheri szellem érvényesült, de csak 64 
cikkelyt tartalmazott. Ezt „Murányi kánonok"-ként 
szokták emlegetni.

Evangélikus egyházunk tehát már a 16. századtól 
kezdve határozottan körvonalazott és jó l meggondolt, 
jó l fogalm azott törvénygyűjteménnyel szabályozta éle
tét, rendjét és jelölte k i az egyházi szolgálóktól való 
elvárásait.

Bencze Imre
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III. A lelkész legyen 
lelkész egyházunkban!
A fentiekből egyenesen követke

zik a lelkész elsődleges és minde
nek előtt való feladata. Nem sza
bad felednünk, a lelkészt szolgálat 
életre szóló elkötelezést jelent. Az 
ordináció nem függeszthető fe l  az 
ember oldaláról, ha komolyan vesz- 
szük a lelkészt esküt és a küldetést. 
Csak Isten szüntetheti meg.

Nem az egyház kívánja korlátoz
ni a lelkész lehetőségeit, az ordiná
ció kötelez önkorlátozásra a megbí
zatás teljesítése érdekében.

Ezért nem tudom  elképzelni a 
lelkészt valamely párt soraiban 
vagy annak tisztségviselőjeként.

Érthető a menekülési kísérlet kí
sértése, mert nehéz a szolgálat ter
he. Bénít a kudarc, keserít az ered
ménytelenség, fojtogat a közöny, 
bánt az emberi butaság. De nincs 
ez másként más pályán se !

A lelkész legyen lelkész, ez azt is 
magában foglalja, hogy lehetőleg ne 
legyen pénzbeszedő, ne legyen 
templomtakarító, ne legyen kőm ű
vesek mellett segédmunkás, pénztá
ros és könyvelő -  egy szóval minde
nes. E  szemlélet kísértése még min
dig körüllengi egyházunk némely 
gyülekezetét. Legyen tehát sajátos 
feladatának lelkiismeretes betöltője 
a lelkész!

IV. A keresztyén legyen 
keresztyén!

életvitelében, gondolkodásában 
s áldozatkészségében. A statiszti
kai adatok fényében, melynek is
mertetésére visszatérünk, híveink 
anyagi áldozatvállalása nagyon 
szerény mértéket m u ta t...

A drámaian alacsony összeg jelzi 
hitbeli gyengeségünket és áldozat- 
készségünk bántóan alacsony szint
jét. A statisztika valós számaiért a 
felelősséget az egyházközségek vi
selik.

Tovább csökkent a születések és 
keresztelések száma, ami népünk, 
nemzetünk fogyását is mutatja. 
(1992: 1859, 1993: 1771)

Keresztyén-e egyházunk? Szív
ből remélem, sok aggasztó jel elle
nére.

Keresztyén-e nemzetünk? Sem
miképpen. Részint m ert köztünk 
élnek zsidók és iszlám hívők, 
buddhisták és sintoisták. Részint 
mert a társadalom  polgárainak kö
zel 40%-a nem vallásos. Sajátosan 
pluralista társadalom ban nagysze
rű lehetőség kínálkozik a misszió 
önkéntességen alapuló betöltésére. 
Ez a szolgálat eredményeiben is 
m utatkozik felnőtt keresztségek, 
felnőtt konfirmációk végzésében.

Keresztyénségünk biztos jele a 
hit továbbadása, a meggyőződés 
tüzétől izzó tanúskodás az élő és

feltámadott Jézus Krisztusról.
A keresztyén legyen keresztyén 

családban és egyházban, gyüleke
zetben és a társadalomban!

V. Az evangélium legyen 
felszabadító örömhír!

Egyre gyakoribb tapasztalatom , 
hogy az evangélium ekként artiku
lálódik : az Isten szeret téged, sze
ret m indnyájunkat, az Isten szere
tet. -  S ez így igaznak is tűnik, de 
ez nem evangélium, csak fél evan
gélium. M iért?

Isten szeretetének egyedülálló je 
le Krisztus keresztje. Fiát adta, 
hogy aki hisz benne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen. De miért 
e nagy ár, valakinek az élete? 
Egyetlen válasz: az ember, az em
beriség, a m i bűnünk!

O tt lehet tehát evangéliumot 
hirdetni, ahol a lélek mélyén meg
születik a felismerés: ha Isten sze
ret, akkor végbúcsút kell venni bű
neimtől, új és más életben kell já r
nom. Erre szabadít fel a kereszt, 
Krisztus keresztje. H a ez az áttörés 
nincs meg életünkben, ha ezt nem 
hirdetjük, üres szólammá és fél
igazsággá tesszük az evangéliu
mot.

U runk, add, hogy halálod ára 
rajtunk ne vesszen kárba. S miként 
Krisztus feltám adott a halálból, 
akként mi is új életben já rju n k ! Az 
evangélium legyen felszabadító 
öröm hír igehirdetésünkben és éle
tünkben !

A nnak pedig, aki véghetetlen 
bőséggel mindent megcselekedhet, 
feljebb, m int ahogy mi kérjük, 
vagy elgondoljuk, a bennünk m un
kálkodó erő szerint: azé legyen a 
dicsőség az egyházban Krisztus Jé
zus által nemzedékről nemzedékre, 
örökkön örökké. Ámen.

♦
A jelentést a presbitérium részle

tesen tárgyalta. Különösen nagy 
nyom atékkai szóltak a hívek áldo
zatkészségéről, az egyházunk gaz
dasági helyzetéről. Újból felvető
dött a lelkészek és nem lelkészek 
politikai szerepvállalásának kérdé
se, melyet az Országos Presbité
riumnak kell tárgyalnia.

D r . W i n k ' l e r  A n d r á s , '  a 
Soproni Faipari Egyetem rektora 
ismertette előterjesztését, melyben 
az egyetem javasolja, hogy állítsák 
vissza Sopronban a tanárképzést 
egyetemi szinten. A részletes tervet 
a presbitérium azzal vette át, hogy 
egy bizottság tanulmányozza, fo ly 
tasson megbeszéléseket illetékesek
kel és adjon javaslatot a továbbiak
ra. A bizottságba megválasztották 
d r . L a m p é r t  G y u l á t ,  d r .  
R e u s s  A n d r á s t ,  d r .  S ó 
l y o m  J e n ő t ,  S z e b i k  I m r é t  
és S z e m e r e i  Z o l t á n t .  A  bi
zottság jelentése alapján kerül majd  
a téma további tárgyalásra a pres
bitériumban.

(Folytatás az I. oldalról 
nak azonban olyan ügyek, amiket 
m ár lezártunk. Ide tartozik m ártír 
püspökünk, D. Ordass Lajos reha
bilitációja, amit kerületünk presbi
tériuma 1990. május 17-én, az O r
szágos Presbitérium pedig 1990. 
június 12-én tarto tt ülésén zárt le. 
Az eredmények közzétételre kerül
tek egyházi sajtónkban, az özve
gyet és a családot értesítettük és a 
család számára anyagi jóvátételt 
biztosítottunk. A z a megállapítása 
az Ordass Kör memorandumának, 
hogy Ordass püspök még nincs re
habilitálva, nem fe le l meg a való
ságnak.

Furcsa számomra, hogy amikor 
szemünkre vetik, hogy ellentmon
dó és méltatlan lépések történtek 
ezen a területen, éppen az Ordass 
K ör lapja, a Keresztyén Igazság 
volt az, ahol közölték az országos 
presbiteri ülésre készült ideiglenes 
és jóvá nem hagyott listát a rehabi- 
litáltakról, ezzel nem kis zavart és 
ellenérzést okozva.

A rehabilitációk kérdésével fog
lalkozik bíróságunk és a zsinat is. 
A zavart az okozza, hogy az elíté
lések, a jogfosztások nem egyfor
mán történtek. Ahol világos bírói 
elítélés, egyházi eljárás történt, o tt 
lehet ma bírói eljárással rehabili
tálni. O tt azonban, ahol nem m a
rad t fent egyetlen irat sem, mert 
telefonon történt a fenyegetés és 
szóbeli közlés alapján váltottak le 
valakit, o tt nehéz megfelelő eljá
rást találni. Ezeket a tényeket bo
nyolítja, hogy a névsorban szerep
lők közül sokan kérték nevük tör
lését, mások pedig kijelentették, ha 
X. Y. is o tt van, akkor töröljük 
őket.

2. Ökumenikus 
kapcsolataink

H add kezdjem személyes leg
utóbbi élményemmel. Az Ameri
kai Evangélikus Egyház Szlovák 
Gyülekezetei Zsinata, a Slovak 
Zion Synod püspökének, Juan 
Cobrda püspöknek meghívására 
1994. április 4-12 között Phila
delphiában, Chicagóban és Cleve- 
landban jártam .

Már maga a meghívás is érdekes: 
amerikai Ézlóvák'gyülekézétek ma- 

' gyár püspököt hívnák'még vendég
előadónak a philadelphiai teológiá
ra. Térségünk egyházainak helyze
téről, teológiai kérdéseinkről kel
lett szólnom. Szívesen és nagy sze
retettel fogadtak az egyház chica
gói központjában, a chicagói egye
tem teológiai fakultásán és a cleve
landi magyar, német és angol gyü
lekezetekben...

Tanulságképpen hangsúlyo
zom : nem mindegy, milyen hírek 
érnek el tőlünk, milyen értékelést 
kaphatnak Nyugaton az egyházak 
és a közvélemény. Európa még érti 
egymást Keleten és N yugaton is, 
ha néha csóválják is fejüket a hírek

hallatán. Az is fontos szempont 
esetleg, hogy Amerikán keresztül 
építhetünk ki jobb viszonyt a szlo
vákiai egyházzal. Pozsonyi főtitká
ruk, Peter Kroslak néhány hete 
já rt nálunk, tapasztalatcserére. 
Szeretné átvenni tapasztalatain
kat, hogyan intézzük pénzügyein
ket, iskolák újraindítását hogyan 
csináljuk stb.

Erdély irányából is érkezett 
újabb megkeresés. Az összes ottani 
egyházi vezető aláírásával kérik, 
segítsük az erdélyi egyházi iskolá
kat, indítsunk gyűjtést, tartsunk 
offertóriumot. Ebben a kérdésben 
alapítvány születik m ajd ...

Ä Leuenbergi Egyezményt alá
író európai evangélikus és refor
m átus és néhány más reformátori 
egyház május elején Bécsben talál
koznak nagygyűlésen. Célunk a 
kölcsönös oltár- és szószékközös
ség megvalósítása után a gyakorla
ti együttműködés, esetleg a közös
ség kiterjesztése más földrészre és 
más reformátori egyházra is. 
A magyarországi korábbi abaúj- 
kéri és nagygeresdi egyezmények a 
múlt században úttörő jelentősé
gűek voltak.

Általános imaheti tapasztalat, 
hogy míg a római katolikus egyház
zal általában kevesebb a probléma, 
a reformátusokkal és a baptisták
ka l növekednek a feszültségek. 
Olyan szűkén fogalmazott kegyes- 
ségi irányzatok jelennek meg, ame
lyekbe nem fér el m ár az ökumené. 
Ä közösen elhatározott liturgiái 
szövegek (M iatyánk, Hitvallás) és 
az új bibliafordítás használata sem 
jellemző mindenütt.

Mindezen kérdések megbeszélé
sére nemcsak a lelkészi m unkakö
zösségek alkalmait, hanem újra 
gyülekezeti-presbiteri fórum okat 
is rendeznénk ősztől kezdve terüle
ti alapon, tájegységek számára. 
Először valahol az ország köze
pén, Pest vagy Bács-Kiskun me
gyében kezdenénk ezeket a rendez
vényeket.

3. Közéleti felelősségünk
A magyar egyházak közéleti fe

lelősségét jól jellemzi az a tény, 
hogy éppen a húsvéti lapokban tet
te közzé a Fidesz választási felhí- 
.vását-fizetett hirdetés formájában. 
A Deák téri Húsvéti istentiszteleten 
is megemlítettem, hogy aki megné
zi és elolvassa ezt a választási felhí
vást, az megdöbbenve tapasztalja, 
hogy egyetlen egy szó sincs benne 
arról, hogy hazánkban erkölcsi 
problém ák is vannak. Nem szól
nak arról, hogy baj van pl. a m un
kaerkölccsel, a családdal, a társa
dalom ban nő a hazugság áradata 
és az egymásra sarat dobálás, hogy 
vannak drogosok és alkoholisták 
stb. A program  velejéig vulgárma- 
terialista! Csak arról tud, hogy van 
pénz, nagyobb lesz a nyugdíj; a 
fizetés, jobban megy majd a so
runk, ha rájuk szavazunk.

Hasonló programokkal szemben 
az egyháznak a spirituális, erkölcsi 
értékeket kell képviselnie. Tájékoz
tatóul kiosztjuk azokat a kiadvá
nyokat, amelyeket egyházunk tag
jainak szántunk az egyes pártok 
programjának elemzéséről és arról, 
mit mondtak egyes pártok képvise
lői a parlamentben az elmúlt négy 
évben bizonyos fontos kérdésekben. 
E  füzeteket megküldjük minden lel
késznek. így próbálunk bizonyos 
szociáletikai tájékoztatást adni...

Több más egyházzal együtt alá
írtunk egy ökumenikus választási 
felhívást...

Azt hangsúlyoznunk kell, hogy 
olyan egyházi törvényt, szabály
rendeletet nem hozhatunk, ame
lyik megtiltaná a lelkészek és egy
házi tisztségviselők párttagságát 
vagy képviselőjelölti indulását. 
Csak arról lehet szó, hogy ha vala
ki állampolgári, emberi joga alap
ján  belép egy pártba vagy képvise
lő lesz, ennek következményei van
nak szolgálata, egyházi beosztása, 
gyülekezeti beilleszkedése számá
ra. Meg kell vám unk ebben a kér
désben majd a zsinati törvényalko
tást...

4. Egyházi 
pénzgazdálkodásunk 

rendje
K orábban is kérdés volt egyhá

zunkban, ki osztja el az egyház 
pénzét...

Bizonyos, hogy az egyházközsé
gi gazdasági szint átlátható min
den gyülekezetben, hiszen presbi
térium és közgyűlés tárgyalja a 
számadást. Az is ismert, mit kap 
egy-egy gyülekezet felülről. 
Ugyanis a pénz egyházunkban 
nem alulról felfelé, a gyülekezetek
től a megyék és kerületek felé 
áramlik, hanem fordítva. így pl. a 
kerületi költségvetés csak 12,8%- 
ban gyülekezeti támogatású.

Az egyházmegyei költségvetés, a

kerületi és országos az illetékes 
presbitériumok elé kerül. Itt most 
mindenki kézhez kapja, ahogyan 
megkapta tavaly és évek ó ta ...

Kérem a Presbiter Testvéreket, 
nézzék át a számadásokat. Az igé
nyek ebben az évben is mintegy 
háromszor-négyszer akkorák, 
mint a keret. Ezért nem lehet egy
házmegyei pénzleosztást gyakorol
ni, azaz decentralizálni gazdasági
lag, mert csak az összes adat birto
kában lehet elkerülni a területi és 
munkaági aránytalanságokat. Te
hát nemcsak egy munkaág, nem
csak egy-egy egyházmegye kér 
pénzt, hanem mindegyik, de hogy 
melyik mennyit kaphat, azt a teljes 
igény birtokában, ismeretében lehet 
eldönteni.

Jelentésem végén köszönetét 
mondok munkatársaimnak, első
sorban dr. Sólyom Jenő felügyelő
nek, akinek a statisztika pontos és 
szakszerű összesítéseit köszönhet
jük. Köszönöm a hivatal munka
társainak a segítségét és minden 
Presbiter Testvérem részvételét.

E hét zsoltárának, Misericordias 
Domini igéjének versével fejezem 
be: „Az Ű r szeretetével tele van a 
föld” (Zsolt. 33,5). Nyissa meg'Is- 
ten szemünket e szeretet meglátá
sára és adjon erőt, hogy az ő szere- 
tetét továbbadhassuk másoknak.

A jelentéseket a presbitérium 
hosszasan tárgyalta. Különösen 
részletesen foglalkoztak a kerület 
gimnáziumainak kérdésével és
munkájuk értékelésével. Az iskolák 
számának növekedése hozza ma
gával, hogy egyre többet kell a 
presbitériumoknak foglalkozni 
oktatási-nevelési kérdésekkel és az 
iskolák igazgatásával.

A presbitérium az Országos 
Presbitériumhoz terjesztett fel
egyes, az iskolákkal kapcsolatos 
javaslatokat, kérte a rehabilitációs 
kérdések lezárását és a lelkészek és 
nem-lelkészek politikai szereplésé
nek kérdésével való foglalkozást, a 
kérdések rendezését.

A S O P R O N I  
B E R Z SE N Y I D Á N IE L  

EV ANG ÉLIK US G IM N Á Z IU M  (Líceum) 
Rauch András kórusa

Szeretettel meghívja

1994. május 29-én (vasárnap) 17 órakor

kezdődő hangversenyére,

a zuglói evangélikus templomba 
(Budapest, XIV. Lőcsei u. 32.).

Vezényel:

Takács Andrea

a kórus szolgál a 11 órakor kezdődő 
délelőtti istentiszteleten is.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az ősi hit erőt adott -  a közös 
összefogás épített

Templomszentelés Nagymányokon

Évtizedekkel ezelőtt, ha Tolna- 
Baranyában jártunk , igen lehan
goló képet és a német kitelepítés 
nyomán fájó sebek emlegetését lát
tuk, hallottuk. Valóban egyhá
zunk egyik legfájdalmasabb vesz
teségét hordozta el ez a terület. Ha 
ma kapunk meghívást az egyház
megye egyik-másik gyülekezetélje, 
öröm ünnepre szól a meghívás. így 
volt ez április 16-án N agym ányo
kon is. Templomszentelésre szóit a 
meghívó. Igaz, a kitelepített ezrek 
és tízezrek nem jönnek vissza, mint 
helybeli lakosok e településekre, de 
szülőföldjükhöz való ragaszkodá
suk megmutatkozik abban, hogy 
helyreállítják a régi templomot 
vagy -  ahol ilyen nem volt -  újat 
segítenek építeni.

Nagym ányokon eddig nem volt 
temploma az evangélikusoknak. 
De volt egy lelkészük, aki szívé

ben, im ádságaiban hordozta, hogy 
legyen Istennek itt is háza. Kari 
Béla, a néhány éve elhunyt lelkész 
volt az, aki így „m egálm odta” ezt 
a tem plom ot és most tanúi voltunk 
álma beteljesedésének. Eddig ima- 
terem volt ott, ahol a lelkész la
kott, most végre felépült a tem p
lom, mely méltó, szép hajléka a 
gyülekezetnek, hogy összegyűlhes
senek az evangélium meghallására, 
a szentségek elfogadására. És ami 
még megható volt ezen az ünne
pen, hogy az elhunyt lelkész özve
gye -  aki m a a gyülekezet felügye
lője -  maga segítette a megvalósu
lást és szervezte az ünneplést, 
együtt örvendezve a gyülekezettel.

Vendégek sokasága gyülekezett 
a helybeliekkel együtt a templom 
előtt, várva, hogy a templomszen
telési szertartás során megnyíljon 
az ajtó és „bevonuljon rajta Krisz

tus gyülekezete.” Rövid áhítattal 
kezdődött a közeli iskola előteré
ben, majd átvonultak a templom 
elé, ahol Krähling János, a tervező 
építész á tad ta  a templom kulcsát a 
szentelő püspöknek, aki továbbad
ta azt a gyülekezetben szolgáló lel
késznek.

Dr. Harmati Béla püspök vezet
te be a gyülekezetét és a vendége
ket a megjelent lelkésztársak és a 
presbitérium élén. Templomszen
telő igehirdetését Lk 12,48 verse 
alapján m ondta m agyar és német 
nyelven, hiszen nagyszámú német
ajkú résztvevő volt o tt a faluból is, 
Németországból is. „Ez a gyüleke
zet sokat kapott, sokat bíztak rá ,” 
kezdte igehirdetését a püspök, 
majd arról szólt, hogy ez az építés 
a remény kifejezője is, hiszen nem 
a m ának építették csupán, hanem 
a jövendőnek is. Ezen a helyen sok 
nehéz esemény zajlott, ta tá r és tö 
rök, idegen hadak tették az életet 
keserűvé és fájdalmassá, de ez a 
többnyelvű község mégis eggyé tu

dott lenni. Ebben szerepe volt a 
spirituális dimenziónak, mely segí
tette, hogy az álom valóra váljon. 
Ezért kell ma hálát adnunk. De 
Isten sokat kíván, többet kér ma 
tőlünk. Szabadságot kaptunk, 
mely lehetővé tette az építést, de 
vajon élünk-e a kapott szabadság
gal? Senki nem tiltja meg a templo
mozást, de nekünk számot kell 
majd adnunk a sokról, amit kap
tunk. Több felelősség legyen, és 
örömmel, hálával töltsük meg 
mindenkor ezt a templomot. Akik 
pedig itt összegyülekeznek, épülje
nek élő templommá!

Ócsai Zoltán  segédlelkész gon
dozza most a gyülekezetét, ő adott 
számot a templomépítés történeté
ről. Megemlékezett a gyülekezet 
első lelkészéről, K ari Béláról, majd 
elm ondta, hogy 1992-ben kezdték 
el a m unkát és m ára fejezték be. 
Köszönettel szólt arról, hogy nem
csak az evangélikusok, de a falu
ban élő. reform átusok és katoliku
sok is sokat segítettek adománnyal 
is, kétkezi munkával is. A templo
m ot különben 6 millió forintból 
építették, melyből több, mint 2 
milliót a bajor testvérek, 400 ezret 
az Országos Egyház, 850 ezret más 
adományozók adtak. 1,3 millió fo
rint értékű volt a társadalmi m un
ka, melyet az egész falu népe telje
sített.

Sokan köszöntötték a gyüleke
zetét örömünnepén. Ifj. Hafen- 
scher Károly esperes a heti igével: 
„Az Ú r szeretetével tele van a 
föld” , ez lett most valóság itt is. 
Frenkl Róbert országos felügyelő 
arról szólt, hogy az egyház építeni 
akar, így vesz részt a társadalom 
ban. A külföldi köszöntéseket 
Friedrich Nägelsbach egyháztaná
csos kezdte, aki a Bajor Testvé

regyház nevében kívánta, hogy Is
ten legyen jelen e házban, amikor 
összegyűlnek, és vándoroljon haza 
mindenkivel a hétköznapokba. Dr. 
Otto-Raban Heinichen, Németor
szág budapesti nagykövete a hit 
szabadságát és az összefogás erejét 
látta e templom építésében. Hein
rich Reitinger, a bajor diakónia 
képviseletében üdvözölte a gyüle
kezet közös m unkája eredményét.

H árom  segédlelkész következett 
egymás után, akik korábban a

gyülekezetben szolgáltak: Lupták 
György, Kari Jánosné Csepregi Er
zsébet és Brebovszky János. Egyed 
József református lelkész, vala
mint Teleki István nagymányoki és 
Oroszki István bonyhádi polgár- 
mester a közös összefogásban látta 
a jövőben is a község életének út
ját. Lackner Aladár gyönki lelkész 
úgy látta, az ősi hit adott elegendő 
erőt e nagy feladat elvégzéséhez és 
ezt az erőt kívánta továbbra is a 
gyülekezetnek.

„AZ ÚR ÉRKEZÉSE”
Az országos szavalóverseny eredménye

Az egyházi iskolák országos szavalóversenyére az idén április 24-én 
került sor a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Gimnáziumban.

ERED M ÉN Y EK :

I. Gergácz Erzsébet (Sopron)
II. Bianki Annamária (Sárospatak)

III. Jónás Irén (Orosháza)

IV. Tass Anna (Nyíregyháza)
V. Kozma Judit (Bp. Fasori)

VI. Tóth Szilvia (Debrecen)

A helyezettek pénz- és könyvjutalomban részesültek.
Különdíjakat kapott 18 versmondó, köztük Békés Annamária, iskolánk 

diákja.
A különdíjakat, értékes könyveket, kerámiákat a rendezvény támoga

tói : az Evangélikus Egyház, Hajdú-Szabolcs megye köztársasági megbí
zottja, Nyíregyháza Önkormányzata, a helybeli történelmi egyházak, a 
Bessenyei Irodalm i Társaság, az Ifjúsági Demokrata Fórum és a nyíregy
házi Kossuth-diák c. lap szerkesztősége ajánlották fel.

A versmondókat a diákok, a kísérőtanárokat iskolánk tanárai látták 
vendégül.

A zsűri elnöke S. Vitai András színművész (Bp.), tagjai Futaky László 
szerkesztő és Dr. Kői Balázs főiskolai tanár voltak. Lelkiismeretes mun
kájukat köszönet illeti.

Dr. Bánszki István 
a gimnázium igazgatója
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----------NAPRÓL NAP RA
Krisztus mondja: Én pedig, ha felemeltetem a földről, 

magamhoz vonzok mindeneket. Jn 12,32

VASÁRNAP -  Én vagyok az Alfa és az Omega, így szól 
az Ür Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Min
denható. Jel 1,8 (Zsolt 102,28; Jn 15,26-16,4; Ef 3,14-21; 
Zsolt 68,25-35). Olyan jó, hogy nem egy megismerhetetlen, 
kiismerhetetlen, szeszélyes hatalmasság kezében van az 
életünk. Amennyit emberi életem be tud fogadni, annyit • 
Isten elmondott magáról. Ismered-e valamennyi bemutat
kozását? Ha nincs bizalmunk Isten iránt, az nem az Úr

I hibája, hanem a miénk: nem vettük a fáradságot, hogy 
megismeijük és kipróbáljuk mindazt, amit magáról el
mond.

j HÉTFŐ -  Ezen a helyen békességet adok! -  így szól a

II  Seregek Ura. Hagg 2,9 (Ef 2,17; Jer 31,31-34; Zsid 
7,11-22). Isten ezeket a szavakat Haggeus prófétán keresz- 

I tül a másodszor felépített templomra mondta. Azt ígérte,

Iaz új épület dicsősége nagyobb lesz az előzőnél. Húsvét 
után nyugodtan vonatkoztathatjuk ezt az igét arra a há- 
I rom nap alatt felépített templomra, amely Jézus Krisztus 

I műve: az Ő halálára, feltámadására. A kereszt azóta bé-

I kességet hordoz, s mindenki, aki hajlandó Jézushoz vinni 
múltját és jövőjét, megtalálja azt.

KEDD ~ Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a 
másikat! IThessz 5,11 (lSám 23,16; Mk 12,8-12; Zsid 
7,23-28). Milyen szomorú, hogy parancsba kell adni az 
embernek, hogyan bánjon testvérével. Magunktól ez nem 
telik. Az áskálódás, a „fejmosás” magától nő ki belőlünk,

, mint a gyom, de a jót parancsolni kell. Pedig, ha kaptunk 
már vigasztaló szavakat, építő tanácsokat, tudjuk, hogy 
kincset érnek. Miért vonnánk meg ezt az örömöt attól, 
akivel ma találkozni fogunk?

1 SZERDA -  Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjong- 
I junk szabadító kősziklánk előtt! Zsolt 95,1 (Ef 5,19; lKor 
I  2,12-16; Zsid 8,1-13). Felfedeztük-e már, hogy a szabadí- 
I tás réges régen megtörtént? Lehet, hogy még láncainkat 
I csörgetjük Isten felé, de ez a nyomorult állapot azért van,

mert még nem hittük el, hogy az ember szabadítása a 
kereszten elvégeztetett. Ezért ez az ujjongás mindnyájunké 
lehet. Miért nem osztjuk meg egymással? Hiszen tapasztal
tuk, hogy a továbbadott öröm dupla öröm.

CSÜTÖRTÖK _ Egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és 
emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul 
adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga ide
jében. lTim 2,5-6 (Zsolt 96,3; 4Móz 20,2-12; Zsid 9,1-10). 
Minden Isten-kereső kísérlet falba ütközik, vagy hamis 
útra téved, ha Jézust megkerüli, kihagyja számításából. 
Közbenjáró nélkül sem, de sok közbenjáró elképzelésével 
sem lehet olyan mély kapcsolatunk mennyei Atyánkkal, 
mintha az egy közbenjárót, Jézus Krisztust komolyan vesz- 
szük. Hála legyen Istennek, hogy a kezdeményezés az ő  
részéről történt, ő  adott közbenjárót. Nem nekünk kell 
Isten felé utat törnünk, mert ez úgysem sikerülne.

PÉNTEK̂  ~ Míg jó  dolgom volt, azt gondoltam, nem 
tántorodom meg soha. De ha elrejtetted orcádat, én meg
rettentem. Zsolt 30,7-8 (Jak 5,11; Ez 11,14-20; Zsid 
9,11-15). Lehetünk gyermeki kapcsolatban Istennel, de 
lehetünk gyerekes kapcsolatban is vele. Gyerekes az a 
kapcsolat, amelyben Isten csak szükség esetén válik fontos
sá. Aki viszont Isten gyermekeként él, a legjobb napokon 
sem bízik önmagában, tudja, hogy öröme, kikapcsolódása 
is csak az Úr által lehet áldott és tartalmas.

SZOMBAT ~ Isten tett alkalmassá minket arra, hogy az 
új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, 
mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít. 2Kor 3,6 (Ez 
36,27; lMóz 1,15; Zsid 9,16-28). Csak az lehet jó  szolga, 
aki ismeri és szereti Urát. Jézust ismerni és szeretni: ez az 
új szövetség lényege. Enélkül semmilyen görcsös tetszeni 
akarás nem felel meg Istennek, nem áll meg előtte. Isten | 
végzi el bennünk, hogy Jézust megismerhessük, mégsem Ő 
okolható azért, ha valaki még nem ismeri Urát. Isten ezt 
mindenkiben el akarja végezni, egyedül a mi makacssá
gunk gátolhatja az ő munkáját.

Bálint Józsefné

Most és azután
János 13,7

Olyan más a hangulata, a tartal
ma ennek a két szónak! Mennyi 
türelmetlenség, feszültség, mohó
ság lehet ebben, hogy most. És 
mennyi csend és engedelmesség ab
ban, hogy azután.

Már a csecsemő sírásában ott 
van : éhes, most akar enni. Minden 
vágy úgy jelentkezik, hogy most. 
Benne van ebben a Sátán hitetése 
is. A fiatal most akarja, amit meg
kíván. A fiú talán a motorkerék
párt vagy autót. A lány a szép ru
hát vagy ékszert.

Benne van ez a szerelemben is. 
Még nincs szakma a kezében, 
nincs lakás -  de már nősül. Aztán 
jön a gyermek és vele a gond és 
veszekedés. Kis lakás, több gene
ráció együttélésének feszültsége. 
Mert nem ismerte azt a szót, hogy 
azután.

Ott ez a szó a próbáknál is. Nem 
értem a bajt a betegséget, amit Is
ten rám hozott. Zúgolódok miatta 
és szeretném azonnal megérteni...

Jézus Péternek mondja: Amit én 
teszek, te azt most nem érted, de 
azután megérted. Istennél sorrend 
van. Sátán a rendetlenséget, a sür
getést szereti. Ezzel a sorrenddel 
találkozunk 1 Mózes 22-ben is. Ab- 
rahám élete próbák sorozata és 
nem véletlen, hogy a legsúlyosabb, 
Izsák feláldozása utoljára jött.

Isten gyermekei tapasztalják a 
sorrend áldását. „Keressétek elő
ször Isten országát.” Van-e nálad 
sorrend? Konkrét kérdések: Sor
rend az idő beosztásában. Sorrend 
a pénz elköltésében: mire költők 
először és mire csak, ha marad. 
Sorrend a beszélgetésben. Ha ösz- 
szefutsz valakivel, vagy telefo
nálsz, mit mondasz el elsőnek? Pa
naszt vagy hálát, vádaskodó sza
vakat, önsajnálatot vagy azt, hogy 
naponta tapasztalod Isten szerete- 
tét, vezetését. És azt, hogy mások
nak mennyivel több a terhe...

„Azután” -  Jézus erre a szóra 
akar megtanítani. Maga az üdvös

ség rendje is tartalmazza azt, hogy 
az igazi öröm majd később jön. 
Ezt fejezi ki szép énekünk:

„Nálad leszek, ha terhem et leoldod
Ö rökre boldog"
Tehát még nem itt - ,  az igazi, 

teljes nyugalom azután jön.
Háborús évek, Sopron. A Teo

lógus O tthonban reggel negyed ki
ló kenyeret kaptunk. A  többség 
már reggel az egészet megette. De 
volt, aki a felét eltette, hogy majd 
azután... És délben még adni is 
tudott belőle annak, aki m ár türel
metlenül és mohón reggel azonnal 
megette. Mennyi áldás lehet ab
ban, hogy majd, azután...

A közlekedésben is a türelmet
lenség okozza a legtöbb bajt. Nem 
tudunk várni, sorrendet tartani, el
sőbbséget adni.

Csak egy dolog van, ami az ige 
szerint nem tűr halasztást, e? a 
megtérés. Itt a most és a ma az 
érvényes! Megtérni csak ma lehet, 
mert holnap talán m ár késő... 
Ézsaiás 55,6: „Keressétek az U rat 
amíg megtalálható! Hívjátok se
gítségül, amíg közel van!”

Gáncs Aladár

„Megmarad a hit, a remény, a szeretet...”
A hála és emlékezés sorai

munka, az 1994. április 5-én meg
szakadt... Mi maradt nekünk? 
A koporsójánál felhangzó, szent
üzenet. A hit, hogy a Megváltó

Jézus Krisztus érdeméért Lucza 
Sándor is üdvözül, a remény, hogy 
a gondviselő Isten továbbra is 
megsegít minket és a legnagyobb 
kincs: a SZERETET, mely átölel 
élőket és holtakat. Igen, úgy le
gyen!

Nagy Veronika

E fénykép egy kis falu, Páhi 
mégkisebb evangélikus gyülekeze
tének 36 éven át szolgáló gondno
kát, Lucza Sándort ábrázolja. (Azt 
a „volt” szócskát még most is na
gyon nehéz leírni és kimondani.) 
Semmi különös nem látható e fel
vételen, nagy tettek sem fűződnek 
nevéhez. Nem alkotott maradan
dót. .., de hűséges volt mindvégig. 
A Teremtő előtt hisszük, hogy ez 
az érték. Embert próbáló időkben, 
lelkészek sorát köszöntve és bú
csúztatva, megállni kis őrszemként 
azon a helyen, ahová Isten állított.

Lucza Sándor nem volt kedves 
ember, de igaz, nem hízelgett, mert 
az igent és a nemet mindig szívből 
m ondta... ez a szív m ár nem do
bog... és ez fáj. A helyén nagy 
üresség tátong. Ami annyira ma
gától értődő volt hosszú éveken át, 
a hűséges, lelkiismeretes, precíz

EGYHÁZZENEI ÁHÍTAT
lesz 1994. május 14-én, szombaton du. 5. órakor a csepeli 

evangélikus templomban (Bp. XXI., Deák tér)

Közreműködik a Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 
Ének- és Zenekara.

Vezényel: Bencze Gábor 
Igét hirdet: Bencze Imre ny. lelkész

A hangverseny offertóriuma a templomi orgona felállítását szol
gálja. Az 1937-ben megépíttetett orgona a 2. világháború áldozatává 
vált. Most az Angyalföldi Egyházközségtől kapott orgona felújításá
val reménység van arra, hogy a csepeli templomban újra lesz orgona. 
Adományokat is köszönettel vesz a gyülekezet a Csepeli Evangélikus 
Lelkészi Hivatal címén: 1215 Budapest XXI., Katona József u. 35. 
-  Vagy a Kelenföldi Evangélikus Templomépítő Alapítvány (1114. 
Bp. Bocskai út 10.) 529-044187-2 számláján „Csepeli orgona” 
jelzéssel.

Az adomány a jövedelmi adóalapból levonható.
Minden testvéri segítséget előre is megköszönünk.

PÁ L Y Á Z A T  LELK ÉSZI Á LLÁ SO K R A
A TÁPIÓSZENTMÁRTON1 EGYHÁZKÖZSÉG nyugdíjazás miatt meg

üresedett lelkészi állását be szeretné tölteni.
Kéijük azokat a lelkészeket, akik szívesen végeznének lelkészi szolgálatot 

Tápiószentmártonban, hogy 1994. május 31-ig küldjék el pályázatukat az Espe- 
resi Hivatalba. (2170 Aszód, Szontágh lépcső 1.) A lelkészi fizetés az országos 
átlag felett van.

*
DUNAEGYHÁZA-APOSTAG. A két gyülekezet lelkészi állása nyugdíjba 

vonulás folytán megüresedett. Lelkészházaspárok érdeklődését és jelentkezését 
is várja a gyülekezet. Pályázatokat az esperesi hivatalba küldjék: 6230 Soltvad- 
kert, Dr. Grätzer I. u. 1. Tel/fax: (78) 381-037.

>1A VASARNAP IGÉJE
A Z  I R G A L M A S  J É Z U S  T Ő L E D  I S  I R G A L M A S S Á G O T  V Á R  
M á t é  9 , 3 5 - 3 8

Földi szolgálatában Jézus nem 
ismert nyugalmat és pihenést. 
Szüntelenül úton volt: falvakat és 
városokat keresett fel. Többféle 
szolgálatot végzett: tanított a zsi
nagógákban, hirdette az evangé
liumot, gyógyította a betegeket. 
Fáradhatatlanul kereste és formál
ta munkatársait. Im ádkozott értük 
és kérte imádságaikat.

Állandó feszültségben élt, mert 
irgalmas volt. Irgalmassága tette 
nagyon érzékennyé. M eglátta a 
mellette élő emberek igazi helyze
tét. Észrevette megalázó állapotu
kat, reménytelenségüket és tehetet
lenségüket. Megértette elgyötört- 
ségüket és elesettségüket. Senkit 
sem marasztalt el, de mindenkin 
segíteni akart. Ezt a szándékot ta
nítványaitól is elvárta. Ilyen érzü
letű m unkatársakat akart tudni 
maga mellett. Ma is ilyeneket ke
res. Téged is megszólít: segíts!

Segíts azzal, hogy irgalmasságra 
törekedsz. Környezetünkben ma 
sokféle elesettség vehető észre. 
Vannak, akik rettegve gondolnak 
arra a percre, amelyben felesleges
sé válnak. Betegek viaskodnak fáj
dalmaikkal és félelmeikkel. O ttho
nukat veszítettek vágyódnak visz- 
sza az elhagyott faluba és a régi 
házba. Fiatalok reménytelenül ke- 

I resik helyüket és megdöbbenve ál
lapítják meg, hogy lelkesedésük, 
tudásuk senkinek sem kell. Szenve
délyek rabságába kerültek riadtan 
néznek körül tisztább, józanabb 
pillanataikban: van-e segítség, 
van-e szabadulás?! Hogyan veszed 
tudomásul ezeket a kérdéseket? 
Vádolóan és elm arasztalóan? Az 
az elved, hogy ki-ki felelős a maga 
sorsáért? Lehet, hogy igazad van, 
a másik valóban hibás. M aga sze
rezte a bajt. Felelőtlenül élt és ön
m agát tette tönkre. Talán szemed
be is nevetett, am ikor figyelmeztet
ted. Felejts el, bocsáss meg m in
dent! Az elesettnek nem szemrehá
nyás, hanem segítség kell. Légy ir
galmas! ............. -

Segíts szolgálattal! Ez az ige ar
ra figyelmeztet, hogy téged sem ke
rült el Jézus. Ahogy m ost olvasod, 
vagy hallgatod az ige m ondatait,

kapcsolatba kerülsz Jézussal. M a
gával ragadhat Jézus lendülete. 
Vele együtt „falvak” és „városok” 
felé indulhatsz. Te is „taníthatsz”, 
„hirdetheted az evangéliumot” és 
„gyógyíthatsz”. Ha valóban odafi
gyelsz Jézusra, nem maradsz tétlen 
és közömbös. Rádöbbensz, hogy 
szolgálat vár rád és meglátod, 
hogy vannak dolgok, amelyek nél
küled nem valósulhatnak meg. 
Ezek a dolgok legnagyobb részben 
nem látványosak és mutatósak. 
Semmi hasznod sem lesz abból, ha 
megcselekszed őket! De gondolj 
arra, hogy Jézus sohasem kereste a 
maga hasznát. Saját maga érdeké
ben semmit sem tett, de éppen 
ezért segített mindenkin. Terajtad 
is! Tehát: mindent tégy meg, amit 
m ásokért tudsz tenn i! Az, Aki igé
nyelhette volna az egész világ szol
gálatát, lem ondott erről az igényé
ről. Ő maga szolgált. Kövessük eb
ben a m agatartásában!

Segíts im ádsággal! Vannak 
helyzetek, amelyekben a legjobb 
szándékú ember is tehetetlen, ke
rülnek elénk kérdések, amelyekre 
nincsen emberi válasz, találkozunk 
problém ákkal, amelyeket emberi 
erővel lehetetlen megoldani. De ne 
gondoljuk és ne akarjuk senkivel 
sem elhitetni, hogy azon a határon 
túl, amelynél az emberi lehetősé
gek véget érnek, m ár nincsen sen
ki. Isten szeretetének erejében ak
kor is bizakodhatunk, am ikor em
beri megítélés szerint m ár remény
ség sincsen. Az imádság a helyes 
cselekedet ilyenkor. Am ikor im ád
kozunk, u ta t nyitunk és teret 
adunk annak az Istennek, aki Jé
zus által a leglehetetlenebb dolgot 
is megcselekedte: megmentette az 
elveszett világot! H a kéred, Isten 
m a is m unkába kezd.

Bohus Imre

IMÁDKOZZUNK!
Istennünk! Légy áldott, hogy Jézu

sért mindnyájunkhoz irgalmas vagy. 
Add Szentlelkedet, hogy életünk minden 
idejében bízni tudjunk irgalmasságod
ban. Segíts minket irgalmas gondolko
dásra, szavakra és cselekedetekre. 
Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. május 15.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szüas Attila; 
de. 10. német, BrauckhofT Beáta, de. 11. 
(úrv.) (konfirmáció) Balicza Iván; du. 6. dr. 
Széchey Béla. XII., Szilágyi E. fasor 24. de.
9. Madocsai Miklós. Pesthidegkút, II., Bá
thory u. 8. de. fél 11. Kőszeghy Tamás. Csil
laghegy, III., Mátyás kir. út 31. de. 10. Do
nátit László. Óbuda, III., Dévai Bitó M. tér 
de. 10. Bálint László. Újpest, IV., Leibstück 
Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos. V., Deák 
tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfi Gyuláné. de. 11. 
(úrv.) Zászkaliczky Péter. du. 6. Pintér Ká
roly. VIII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) 
Nagy Zoltán, du. 6. Szirmai Zoltán. Vili., 
Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza. VIII., 
Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza. 
VIII., Rákóczi út 57/b. de. 9. szlovák Cse- 
lovszky Ferenc. VIII., Vajda Péter u. 33. de. 
fél 10. Wiszkidenszky András. IX., Thaly 
Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál. Kőbá
nya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Wiszki
denszky András. X., Kerepesi út 69. de. 8. dr. 
Szabó Lajos. Kelenföld, XI., Bocskai út 10. 
de. 8. (úrv.) Csepregi András, de. 11. (úrv.) 
Csepregi András, du. 6. Csepregi András. 
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Benczúr 
László. Budahegyvidék, XII., Tartsay V. u. 
11. de. 9. (úrv.) Takács József, de. 11. (úrv.) 
Takács József, du. fél 7. Kőszeghy Tamás. 
XUI., Kassák Lajos u. 22. de. 10. if}. Kendeh 
György. XIII., Frangepán u. 43. de. 8. ifj. 
Kendeh György. XTV., Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) (felügyelőiktatás) dr. Szabó Lajos.
XIV. , Gyarmat u. 14. de. fél 10. dr. Szabó 
Lajos. Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. 
Bízik László.'Üjpalota, XV., Hártyán küz du. 
5. ökumenikus. Rákospalota, Nagytemplom,
XV. , Régifóti út 73. de. 10. Bolla Árpád. 
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere de. 10. 
dr. Kamer Ágoston. Cinkota, XVI., Bat
thyány I. u. de. fél 11. Szalay Tamás. Má
tyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Szalay 
Tamás. Rákoshegy, XVII., Tessedik S. tér 
de. 9. Kosa László. Rákoscsaba, XVII., Pé- 
celi út 146. de. 9. Marschalkó Gyula. Rákos
keresztúr, XVn., Pesti út 111. de. fél 11. 
Kosa László. Rákosliget, XVII., Gőzön Gy. 
u. de. 11. Marschalkó Gyula. Pestszentlő- 
rinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi 
Kálmán. Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 
83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Hava
si Kálmán. Kispest, XIX., Templom tér 1. de.
10. Széli Bulcsú. XIX., Kispest, Hungária út 
37. de. 8. Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, 
XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámu
el. Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Mezősi 
György. Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. 
Rozsé István.

HÚSVÉT UTÁN 6. VASÁRNA
PON az oltárterítő színe: fehér. A dél
előtti istentisztelet oltár előtti igéje: Ap- 
Csel 6,1-7; az igehirdetés alapigéje: Mt 
9,35-38.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A MAGYAR RÁDIÓBAN. Má
jus 22-én, pünkösd ünnepén 10.05 órai 
kezdettel a Kossuth Rádióban a Mis- 
kolc-Diósgyőri Gyülekezetből. Igét hir
det: Veczán Pál lelkész.

HAZAI ESEMÉNYEK
Pedagógusokat keres alsó tagozatos 

osztályaiba a Pál Apostol Egyházi Ál
talános Iskola.
Jelentkezni lehet 1173 Bp. Akácvirág u. 
49. szám alatt vagy telefonon 2-562- 
315 számon Krémemé Kucsma Mária 
igazgatónőnél, 1994. május 20-ig.

JÖ JJÖ N  CSENDESHÉTRE!
Az Evangélikusok Közössége az 

Evangéliumért (EKE) csendesheteket 
tart a BÉTHEL Evangélikus Missziói 
Otthonban (2081 Piliscsaba, Széchenyi 
u. 8.) a következő időpontokban: 

június 20-25. (hétfő déltől szombat 
délig); Családi- és gyerm ekhét, 
június 26-július 2. (vasárnap délután
tól szombat délig): Ifjúsági csendeshét 
több korcsoportban, 
augusztus 22-27. (hétfő déltől szombat 
délig); F elnőttek csendeshete. 
Részvételi díj: 1500.- Ft/5 nap, ill. 
1800,- Ft/6 nap.

Jelentkezést az Otthon címére szíves
kedjen küldeni. A visszaigazoló levél 
további tájékoztatást is fog adni.

„Ő a mi békességünk”. (Efézus 2,14)

A Lengyelországi Evangélikus Egy
ház 40 tagú kórusa 1994. május 11-én 
du. 6 órai kezdettel az Óbudai Evangé
likus Templomban egyházzenei koncer
tet ad. Műsorukban Bach korátok és 
régi lengyel egyházi kórusművek szere
pelnek.

1994. május 12-én, Mennybemenetel 
napján a Deák téri Evangélikus Temp
lomban du. 6 órai Istentiszteleten és 
1994. május 15-én a Városligeti Fasori 
Evangélikus Templomban a de. 11 órai 
Istentisztelet keretében néhány kórus
művet adnak elő.

Fenti alkalmakra szeretettel hívjuk 
az érdeklődőket.

A Keresztény Ökumenikus Baráti 
Társaság rendezésében 1994. május 16- 
án dr. Medvigy Mihály professzor tart 
előadást Kalazanci Szent József, és a 
piarista rend címmel a Piarista Gimná
ziumban (Mikszáth Kálmán tér 1.).

1994. május 18-án, szerdán dr. Zsig
mondy Árpád: A két teremtéstörténet 
és a bűneset története címmel a Meto
dista imateremben tart előadást (VI., 
Felsőerdősor 5.).

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája május 15-én, vasár
nap: Imádkozzunk azért, hogy a bün
tetésvégrehajtási intézetekben a vallá

sos alkalmak valóban a hitbeli megerő
södést szolgálják.

A BETHÁNIA C. E. SZÖVETSÉG 
szeretettel hív minden érdeklődőt ez évi 
nyári konferenciáira. M A K Á D O N  Hit
mélyítő hét június 20-25, -  Ifjúsági hét 
június 27-július 2. -  Gyermekhét július 
4-9. H A J D Ú S Z O B O S Z L Ó N  Hitéb
resztő (evangélizációs) hét június 
27-július 2. -  Hitmélyítő hét I. július 
4-9. -  Gyermekhét I. (6-11 évig) július 
11-16. -  Hitmélyítő hét II. július 
18-23. -  Gyermekhét II. (12-15 évig) 
július 25-30. -  Ifjúsági hét (15 évtől) 
augusztus 1-6. -  Családi hét augusztus 
8-13. P É C S D E V E C S E R  (Baranya m.) 
Ifjúsági hét július 18-23. R észvételi díj: 
gyermekek és ifjúság részére Ft. 
1200,-/fő , felnőtteknek Ft. 1500,-/fő. 
Jelen tkezés legkésőbb két héttel a kez
dési időpont előtt M aká d ra : Andor 
László lelkésznél (2322 Makád, Kos
suth u. 49.), H ajdúszoboszlóra: Dr. N é - . 
meth József címén (4025 Debrecen, 
Postakert u. 4. Pécsdevecserre: Csekei 
Tibor címén (7623 Pécs, Kolozsvár u. 
14.) -  A jelentkezéseket a szükséges 
tudnivalók közlésével visszaigazoljuk.

KERESZTELÉS
Pőcze István segédlelkész és Ruborics 

Tímea főiskolai hallgató házasságát Is
ten ESZTER nevű elsőszülött leány- 
gyermekkel áldotta meg. A keresztelés 
szolgálatát az édesapa végzi május 15- 
én gyülekezetében -  a nagyalásonyi 
templomban. „Áldjad én lelkem az 
Urat és egész bensőm az ő szent nevét.” 
(Zsolt 103,1)

HALÁLOZÁS
özv. Molnár Pálné, született Czibu- 

lya Mária 100. születésnapja előtt két 
hónappal, 1994. április 28-án elhunyt. 
Személyében az Ipolyvecei Evangélikus 
Gyülekezet legidősebb tagját veszítette 
el. Ravatalánál Benkő Ferenc, a gyüle
kezet lelkésze 1 Móz 48,21 verse alapján 
hirdette a vigasztalás igéjét. „Nézd, én 
meghalok, de Isten veletek lesz.”

Apróhirdetés

Krisztust az Olajfák hegyén ábrázoló 
90 x 110 cm nagyságú olajfestmény, gazda
gon mintázott, aranyozott 10 cm-es hibátlan 
Blondel keretben eladó. „Olajfestmény” jel
igére.

Templomépítéshez fazsindely megrendel
hető. Tel.: 42/312-349.

COMPUTER
ORGEL

L'j korszak 
az orgonaépítésben

Gyönyörű hangú digitális templo
mi és házi orgonák Erópa vezető 
gyártójától, nagyon kedvező áron.

E&U&KS&gjg

Az AHLBORN ORGEL GmbH 
magyarországi képviselője: 

Organo Pleno Bt. 
Somogyi-Tóth Gábor 

1122 Bp., Maros u. 9. T.: 156-7753

A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY
Szerkesztőség és kiadóhivatal
Postafiók 500. BUDAPEST 1447.
Telefon: 138-2360
Árusítja a  Kiadóhivatal és a
Magyar Posta RT.

Index: 25 211 ISSN 0133-1302 

Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(940042/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVARI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Élet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési díj: fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszém: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!

E vangélikus
Élet
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PÜ N K Ö SD  ÜNNEPE

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP Á R A: 3 2  Ft

Aki Isten igéjét olvassa, 

azzal a Szentlélek Úristen beszél...

Luther

A TARTALOMBÓL

NEGYEDSZÁZAD EGYHÁZUNK 
SZOLGÁLATÁBAN

2 5 0  ÉVE ELINDULT 3 0  EVANGÉLIKUS 
CSALÁD ZOMBÁRÓL

ÚJ HITTANTEREM AJKÁN

NÉMET-SZLOVÁK NYELVŰ OLDAL

KUNSZERY GYULA:

Pünkösd

És amikor elérkeztek 
a Pünkösdnek napjai, 
összegyűltek egy kis házban 
Krisztus első papjai.
(Rongyos ruhák, kérges kezek, 
fésületlen üstökök: 
ily egyszerű proletárok 
a legelső püspökök.)
És hirtelen lön az égből 
mint egy sebes szélvihar, 
s betölté az egész házat 
zengő-zúgó égi zaj.
És eloszlott tüzes nyelvek 
lebegtek a szobában, 
s az isteni Szentlélekkel 
heteiének mindnyájan.

S akik eddig gyávák voltak, 
bátrak lettek hirtelen, 
s a tudatlan agyvelőkben 
kigyulladt az Értelem.
S kik eddig a zsidón kívül 
nem tudtak más nyelveket, 
minden nyelven hirdették már 
a krisztusi elveket.
És kiket a sanda kétely 
oly gyorsan megrendite: 
ingadozó tamásoknak 
megszilárdult a Hite.
Köztük eddig egyetértés 
alig-alig lehetett, 
s fellángolt most a szivükben 
az isteni Szeretet!

IST E N  N A G Y  C SO D Á JA
„Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat”

Elég ránézni egy arcra, s elárulja a szándékot és 
indulatot. Elég egymás szemébe nézni a 20. század 
vége táján, s egész korrajzot olvashatunk. Elég benyit
ni egy tem plom ba, azonnal érezni a levegőt, látni a 
képet. H allgathatunk szót és zenét; de tanúi lehetünk 
a hallgatásnak is.

Pünkösd ünnepe annak a hatalm as tekintetnek, 
nézésnek az ünnepe, amellyel Isten nézett az elesett, 
m egfáradt, m ár csaknem mindent feladó tanítványok
ra. Ez a tekintet leírhatatlan. Emberi kifejezőkészsé
günk szegény lesz arra, hogy elmondja, mégis átjár 
m indnyájunkat csodálatos erejével. Nem a vádat, az 
elm arasztalást sugározza, hanem a kezdetet és az újat. 
Nem szedi elő a mélyből a kínokat, hanem melegen 
süt, gyógyító energiájával. Nem nehezíti meg új és új 
akadályépítő technikával a kibontakozást, hanem 
szárnyakat ad a kezdőnek, kicsinek és elesettnek. 
Pünkösddel nem a céltalan m arakodás kezdődött el, 
hanem a közösség ajándéka született meg. Azé a kö
zösségé, amelyet nem szüntethet meg sem idő, sem 
indulat, m ert építője mindvégig munkálkodik. 
Eszünkbe ju to tt-e m ár, hogy am ikor az Apostoli H it
vallás harm adik hitágazatát mondjuk vasárnapról va
sárnapra, ennek az építőnek, a Szentlélek Istennek 
m unkáját valljuk meg mai gyülekezetünk, egyházunk 
és a keresztyénség nagy családjának összefüggésében?

Pünkösdkor nem az egyesszám, nem is az egyén a 
csoda középpontja, hanem a közösség. Nem véletlen, 
hogy az Athosz-hegyi kolostor 1400 tájáról származó 
freskója, a Péter és Pál apostol című, világhírű alkotás
sá vált. Ezen a freskón négy kéz, négy szem, négy láb 
és négy fül különleges kimunkálása a művészet erejével 
ismétli meg az Apostoli Hitvallás egyházképét. Telje
sen más a két apostol megjelenése. M ás a szem- és 
hajszín, még a palástok színe is eltérő, de aki rátekint 
az alkotásra, egy lélegzetet, egy ütemet és egy ügyet 
lát maga előtt. A kép a maga nyelvén hirdeti, hogy ez 
a két em ber egy Ú rtól kap ta életének leglényegesebb 
m o n d atá t: „Kövess engem !” Eltérő, de el nem szakadó 
közösségnek vagyunk szemtanúi. Lehettek hatalm as 
különbségek, lejátszódhattak óriási teológiai csaták, 
mindezeknek nyom a sincs. Egy hatalm as erő m űködé
se alatt egymáshoz simul a két arc és a két tekintet. 
A Szentlélek Isten nem a szembenállást vagy az ellenté
teket m unkálja, hanem a testvéri egymásratalálást, 
pontosabban egymás testvéri megtalálását. H ibát ke
resni könnyű. N egatívum ok felfedezése gyorsan megy. 
A m ásikat sérteni, lesújtani prim itíven: egyszerű reak
ció. Ébreszteni és lelkesíteni a szunnyadót m ár sokkal 
nehezebb. A  hitre ébredő élményét továbblendíteni és 
segíteni: művészet. Egy kis közösség alaphangjába 
öröm öt és erőt csempészni m ár majdnem csoda.

Am ikor a hitvallás jó l begyakorolt szavait átgon
doljuk, akkor kivételesen ne m ásokra, hanem önm a
gunkra, ne más egyházra, hanem  sajátunkra nézzünk 
őszintén. H ány kéznyújtás rekedt meg a szándéknál 
hiúság m iatt?  Hányszor győztünk sértettségünk, ku
darcélményeink fö lött? H ány apostoli találkozás erő
síti ma gyülekezeteink létszámát, hitéletét és Krisztust 
követő életgyakorlatát? A kívülről reánk tekintőnek 
nem jogosan fogy el a kedve és a lelkesedése? Nem 
pókhálós ablakot, nem jégcsappá dermedő életet lát?

Péter és Pál apostol (Athos/.-hegyi kolostor freskója, 1400 körül)

M ikor vesszük tudomásul, hogy neki épp frissességre, 
tisztaságra, melegre és mentő szeretetre volna szüksé
ge? M iért előzi meg az intézmény féltése, a szerkezet 
kimunkálása, a nagy összefüggések rendszere az egy
szerű egymásra találás örömét egyázunkban?

Pünkösd nem engedi meg, hogy ünneppel takar
junk ellátatlan sebeket, megoldatlan problémákat, so
hasem gyógyított, fájó pontokat. Ezen az ünnepen 
Szentlélekért könyörgő imádságunkban Isten elé kell 
helyeznünk a minden egyházat leépítő betegségeket, 
a kicsinyességet és a bénító hivatalnokszellemet, a 
maradiságot, a megfáradást, az érdektelenséget és az 
unalmasságot. Egymásnak feszülő indulatok azonban 
nem tudnak Szentlélekért könyörögni. Némák ma
radnak. Csak összehajló Péterek és Pálok tudnak 
pünkösdi Lélekért imádkozni.

Ragaszkodás és megújulás. Az egyház e két foga
lom jegyében él igazán. Anyaszentegyház. M it ért 
ebből a fiatal generáció? -  gondolhatnánk. Ám ami
kor csak otthonra talál az egyház közösségében, min
dig átéli ennek a szónak a tartalm át. Milyen nagy 
lehetőség az m intát kereső gondolataink számára, 
hogy Luther határozottan kötődött az egyetemes egy
házhoz! Hogy a legkeményebb kritika mellett is ott 
m aradt életében az őszinte kötődés tiszta érzése. Szá
m ára a pünkösdi nagy csodát az apostolok emberi 
alkalm atlanságát legyőző Szentlélek munkája jelen
tette. így vall: „.. .ma Pünkösdkor azonban a Szentlé
lek az apostolok által az egész világnak kinyilatkoz

tatta: s e kinyilatkoztatást nagy bátorsággal, szent 
daccal és örömmel szegény halászok végezték. Ugya
nazok az apostolok, akik előbb félelemből megtagad
ták, elhagyták Krisztust, mert tele voltak bátortalan, 
rémült csüggedéssel.”

A harmadik hitágazat atmoszférája talán éppen 
ezzel a hármas fonatú magatartással fejezhető ki a mi 
mai egyházunkban is: nagy bátorság, szent dac és 
felszabadult öröm. A beteg testet, a rossz levegőt, a 
fáradt gépezetet a hozzáállásnak ez a változása gyó
gyíthatja meg igazán. Szentlélek nélkül ezt a három 
értéket veszítjük el nagyon gyorsan. Hiába van sok 
külső újulás, ha nem belső melegség szülötte, nem 
sokáig tart ki. Hiába élezi ki egy-egy irányzat megúju
lást ígérő, de lelket meg nem erősítő tételeit és nézeteit, 
ha a Lélek tüze át nem járja, megújulás helyett csak 
rombolás és leépülés lesz belőle. A Szentlélek munká
ja  mindig építés. Léleképítés, ami ébresztésben, visz- 
szasegítésben és vigasztalásban egyaránt megnyilvá
nul. Ezért kellene Pünkösdkor Isten színe előtt úgy 
megvizsgálnunk minden nyilatkozatunkat és minden 
megnyilvánulásunkat, hogy azt kérdezzük, mit szol
gál. Nem egymásra rontok a pünkösdi tanítványok, 
hanem egymáshoz hajló, eltérő véleményű, de közös 
eredetű küldöttek.

Fogyó egyház vagy növekvő egyház? Sokszor elő
került m ár lapunk hasábjain is a kérdés. Nem a sta
tisztika az igazi probléma, hanem a spiritualitás. Van- 
e vonzerő? Van-e ereje a szavunknak és kezünknek? 
Van-e csak egy üres szék templomainkban azért, hogy 
rajta egy vasárnapi kereső lélek vigasztalást találjon? 
Fontos dolog, sőt az élet jele az egyházban a vita, az 
eltérő vélemények jelenléte. De mire valók és mivé 
válnak, ha nincs előttük, bennük és mögöttük a féltő 
szeretet és a bizalom oltalma? Ne higgyük, hogy építe
ni fognak. Csák rombolnak és szétzilálnak.

Pünkösdkor nyissunk ajtót és ablakot temploma
inkban, épületeinkben és életünkben, hogy frissítő, 
lendítő, mindenekelőtt a holtpontról elmozdító erő 
áradjon a behatoló fényből és levegőből! Az egyete
mes anyaszentegyház csodájának egy alapvonását 
kellene megtanulnunk: aki a másiknak szeretetteljes 
figyelmet és őszinte tekintetet nyújt, önmaga is előbb 
gazdagodik, mint a gyanakvó, az önmagába roskadt, 
félelemmel teli magányos. Péter és Pál egymásra néz
nek. A tanítványok Jézusra figyelnek. Ä pünkösdi 
gyülekezet úgy tekint fölfelé, hogy körülötte mindenki 
álmélkodva fedezi fel: itt valami egészen új van jelen. 
A megszokott gyakorlat végétért. Az egyetemes anya
szentegyház nem intézmény vagy képződmény. Ese
mény. Ä Szentlélek eseménye, csodája. Nem marad 
benne állandó és örök egyetlen elem sem, mégis mind
végig megmarad. Erre egyetlen hiteles biztosíték van, 
Jézus szava: „ím e én veletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig.” Bízzunk ebben a szóban! Örül
jünk a hívásnak! Éljünk az arcok találkozásának bi
zalmat építő, közösséget teremtő lágyságában és me
legségében! H a ránk néz a világ, ne riadtság és ne 
unalom, hanem érdeklődés szülessen az „idegen” te
kinteteken. Erre a szolgálatra hív mindnyájunkat a 
Szentlélek Pünkösdkor egyházunkban.

Dr. Szabó Lajos

AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA ELNÖKEINEK PÜNKÖSDI ÜZENETE, 1994
Kedves Testvéreim a Jézus Krisz

tusban !
„Kegyelem néktek és békesség is

tentől, a mi Atyánktól, és az Űr Jézus 
Krisztustól!"

Húsvét ünnepén megújult a mi bi
zonyságunk Isten örökkévaló szere- 
tetében a mi megváltó Jézus Krisztu
sunk halálára és feltámadására való 
emlékezésünk által. Pál apostollal 
együtt mi is arra vágyakozunk, hogy 
megismerjük ő t  „...és feltámadása 
erejét, valamint a szenvedéseiben való 
részesedést, hasonlóvá lévén az ö ha
lálához..." (Fii 3,10). A feltámadás 
csodája által megérintve, újjászület- 
tünk hitünkben és szilárd remény
séggel folytatjuk életünket.

Arra hivattunk, hogy hirdessük a 
jó hírt, s Jézus nevének dicsőségét. 
Karácsonykor ünnepeltük a min
denható Isten megtestesülését, hoz
zánk való lehajlását. Húsvétkor an
nak a dicsőségnek a reménységében 
örvendeztünk, amelyet a mi Urunk, 
Jézus Krisztus feltámadása ígért ne
künk. Most Pünkösd napján Isten 
eljövetelét ünnepeljük, aki Szentlei
két tölti ki ránk. Nagy jelentősége 
van annak, hogy Pünkösd napján a 
Szentlélek alászállása akkor követ
kezett be, amikor egy helyen mind

annyian együtt voltak. Ma is csak 
akkor tudjuk fogadni a Lélek életet 
adó eljövetelét, ha egyetértésben, egy 
akarattal könyörgünk a gyötrelmek
ben szenvedő világunk gyógyulásá
ért. Látható jelként ehhez fel kell 
ajánlanunk a keresztyének egységét, 
amit Isten mindenki számára lehető
ségként és feladatként egyaránt kínál.

Az utolsó pünkösdi üzenetünk óta 
mérhetetlenül sokat változott vilá
gunk. Az egyházat, igaz hivatása ar
ra kötelezi, hogy az emberi magatar
tás számára lelki forrást és modellt 
biztosítson abban a világban, amely 
minden gyengesége ellenére elszán
tan keresi az életigenlő értékeket. 
Ehhez az energiaforrásunk a pün
kösdi élményünkben van. Amikor 
eljön az igazság Lelke -  mint Jézus 
ígérte -  „elvezet titeket a teljes igaz
ságra..." (Ja 16,13).

Ezt az évet a Család Évének jelölte 
ki az Egyesült Nemzetek Szervezete. 
Pünkösd jó  alkalmat kínál arra, 
hogy elgondolkodjunk a család igazi 
jelentőségén, hiszen a család kapcso
latokból áll. A Szentírás szerint a Lé
lek az, aki szeretetben összeköt ben
nünket Istennel és egymással. Meg
történhet-e -  kérdezzük meg ma
gunktól Pünkösd napján - ,  hogy el-

lentmondunk Isten szándékának 
azáltal, hogy nem élünk egyetértésben 
egymással, nem gyakoroljuk a gon
doskodó szeretetet, és nem hirdetjük 
azokat az értékeket, amelyek táplál
ják a családot a társadalom körében.

Az elmúlt 30 évben jelszóvá vált, 
hogy „mentsük meg a családot”. 
A két világháború és az ebből szár
mazó ipari fejlődés olyannyira meg
változtatta hagyományos szerepün
ket a társadalomban, hogy a tradi
cionális család egy veszélyeztetett 
közösséggé vált. 1994-ben a család 
még mindig változó értékek, gazda
sági nyomás és a bizonytalanság fe
nyegetései között él. Manapság vál
tozik a család fogalma, de elengedhe
tetlen marad számunkra, mert az 
ember nem tud egyedül élni. Nagyon 
fontos, hogy az egyházak is a család
ra összpontosítsák figyelmüket a 
Család Évében. Nem szabad elmu
lasztanunk annak lehetőségét, hogy 
megtaláljuk korunk új családmodell- 
jét, és a család igazi jelentőségét, 
mint a társadalom legfontosabb al
kotóelemét. Ezen túlmenően újra 
meg kell találnunk a család bibliai 
gyökereit, s korszerű módon rá kell 
mutatnunk a bibliai jelentésére is.

Legyünk tehát éberek és bátrak,

mint Krisztus testének tagjai, hogy 
megújítsuk a család iránti hitünket, 
egy új világrend iránti reménységünk 
összefüggésében. Az egység lelke, 
amely megáldotta az összegyűlt kö
zösséget, áldjon meg minket is, és 
formáljon minket is a hit közösségé
vé. Növekedjünk az Apostol szava 
szerint abban: „...akiben ti is együtt 
épültök az Isten hajlékává a Lélek 
által" (Ef 2,22).

„A mi Urunk, Jézus Krisztus ke
gyelme, az Atyaisten szere te te és a 
Szentlélek közössége legyen mind
nyájatokkal."

Áz Egyházak Világtanácsának el
nökei:
Prof. Anna Marie Aagaard, 
Hojbjerg, Denmark 
Bishop Vinton Anderson, St Louis, 
United States
Bishop Leslie Bosco, Boeboe 
Village, Solomon Islands 
Mrs. Priyanka Mendis, Idama,
Sri Lanka
His Beatitude Patriarch Parthenios, 
Alexandria, Egypt 
Rev. Eunice Santana, Arecibo, 
Puerto Rico
His Holiness Pope Shenouda ü l, 
Cairo, Egypt
Dr. Aaron Tolen, Yaounde, Cameroon

Luther Márton Nagy Kátéjából
A SZENTLÉLEK ESZKÖZE AZ EGYHÁZ

Igyekezzél hát ezt a hitágazatot minél jobban megértem. Ha ezt 
kérdezik: Hogyan érted ezeket a szavakat: „Hiszek a Szent lélek
ben”, -  tudd rá felelni: „Hiszem, hogy a Szentlélek megszentel 
engem, ahogyan neve mutatja.” De hogyan végzi ezt, vagy mi a 
módja és eszköze? Felelet: „A keresztyén egyház, a bűnök bocsána
ta, a test feltámadása és az örök élet.” (655) Mert először is külön 
gyülekezete van a világban. Ez az az anya, aki minden egyes keresz
tyént fogan és hordoz Isten igéje által, amelyet a Szentlélek jelent 
ki és terjeszt, amellyel megvilágosítja és lángra gyújtja a szíveket, 
hogy megértsék és befogadják az igét, csüngjenek rajta és ragasz
kodjanak hozzá.

A SZENTLÉLEK BEILLESZT A HlVŐK KÖZÖSSÉGÉBE

E betoldás értelme és veleje tehát ez: Hiszem, hogy él a földön egy 
szent nép és gyülekezet: csupa szent, egy fö, Krisztus alatt, a Szent
lélek hívta egybe, egy a hite, a szándéka és a gondolkodása, sokféle 
adománya van, de egységes a szeretetben, nincs benne szakadás és 
elkülönülés. Én is egyik része és tagja vagyok, minden javainak 
élvezője és részestársa. A Szentlélek vitt oda és illesztett testébe úgy, 
hogy meghallottam és hallgatom Isten igéjét; mert így kezdünk 
bejutni. Azelőtt ugyanis egészen az ördögé voltunk, sem Istenről, sem 
Krisztusról nem tudunk semmit. A Szentlélek pedig szent gyülekeze
tével, keresztyénségével marad az ítélet napjáig. Gyülekezete által 
ragad meg minket, és arra használja azt, hogy hirdesse és terjessze 
az igét, amellyel a megszentelést végzi és növeli, hogy napról napra 
növekedünk és erősödjünk a hitben és annak gyümölcseiben, ame
lyeket O teremt. (658)
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Kórházba kerültem.
Beteg voltam, de még a betegségnél is 
rosszabb volt a magány, szeretteim, 
barátaim hiánya, a lassan múló idő, az unalom. 
És akkor megszólalt bennem a Te hangod:
Ne félj, mert én veled vagyok!
Imádkoztam, és olyan közel éreztem magam 
Tehozzád.

Most itthon vagyok, egészségesen.
Körülvesznek szeretteim, barátaim.
Gyorsan múlik az idő, és sok a tennivalóm. 
Bevallom, néha kicsit megfeledkezem Rólad. 
Pedig jó lenne, ha mindig olyan közel 
lehetnék Hozzád, mint ott, akkor, 
a fehér falak között.

BARANG O LÁS BIBLIAI TÁJAK O N

Mai utunkon déli irányba indulunk Galilea dombvi
dékétől. Elhagyva a dombokat, a Jezréel völgyön túl 
kezdődnek a Samáriai-hegység vonulatai. Most a hegy
ség második legmagasabb (mintegy 875 m), de minden
képpen a legjelentősebb hegyével ismerkedünk meg.

Garizim-hegy

Időszámításunk előtt 722-ben az asszírok rátörtek 
Észak-Izráelre. Az ország lakosságának zömét elhur
colták fogságba, a birodalom távoli területeire. Az 
elnéptelenedett vidékre a hatalmas birodalom más 
részeiből hoztak telepeseket. Ezek szerszámaik és 
egyéb holmijuk mellett szokásaikat és vallásukat is 
magukkal hozták. Az Ószövetségben, a Királyok 
könyve tudósít arról, hogy az oroszlánok gyakori 
támadásai elgondolkodtatták őket: Vajon nem Isten 
büntetése ez, Izráel Istenéé, akit ők nem ismernek és 
nem tisztelnek? Ezért kérték az asszír királyt, hogy 
küldjön vissza egyet az elhurcolt papok közül, aki 
megismerteti velük Izráel Istenét. így is történt.

Ám a vidék új lakói, noha megismerték Istent, 
tovább áldoztak korábbi bálványaik előtt is. Ezért a 
zsidók megvetették őket, és kerülték a velük való 
érintkezést.

De visszatérve a Garizim-hegyhez, itt épült az a 
templom, ahol Samária lakói Istent tisztelték. Olyan 
volt szemükben ez a hely, mint a zsidóknak a Sion- 
hegy, és a jeruzsálemi templom. A hegy keleti lábánál 
található egy Sikár nevű település. Ez közel volt ah
hoz a birtokhoz, amit Jákob adott fiának, Józsefnek. 
Volt itt egy forrás, amit a hagyomány szerint már 
Jákob is használt.

Jézus egyszer a hosszú gyaloglásban elfáradva, leült 
a forrás mellett. Egy samáriai asszony jött vizet meríte
ni. Jézus inni kért tőle, mire az asszony meglepődött,

hogy egy zsidó férfi szóba áll vele, sőt a merítőedényét 
is használni akarja. Hamarosan rádöbbent beszélgeté
sükből, hogy Jézus mindent tud róla. Azt is, hogy már 
öt félje volt, és most egy hatodik férfival él együtt. Ez 
is nagyon meglepte az asszonyt, és így szólt Jézushoz: 
„Uram, látom próféta vagy.” Ekkor kérdezni kezdte 
Jézust, hogy hol, és hogyan kell Istent helyesen tisztelni. 
Jézus erre elmondta, hogy Isten tiszteletében nem a 
hely a fontos. Eljön az az idő, amikor nem is a Garizim- 
hegyen, nem is Jeruzsálemben imádják majd az Atyát. 
Ezután az asszony megtudta, hogy Jézus a próféták 
által megígért Messiás. Örömében elment, és elmondta 
mindenkinek, ami vele történt. Sokan eljöttek Jézus
hoz, hallgatták Őt, és hittek benne.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Ki mondja -  kinek?

■ n ö R A
T E

Most a játék második kitalálandó mondatának a harma
dik, utolsó darabját közlöm. A megtalálandó igehely János 
evangéliumának a vége felé olvasható. A négyzetháló, mely
be a keresett ige betűit írtam, 20 négyzetből áll. A mondat 
végéről hiányzik az írásjel. Beküldendő maga a mondat, és 
hogy ki mondta -  kinek?

A helyes választ beküldők nevét és pontszámát az első 
forduló megfejtőivel együtt később olvashatjátok. A megfej
tést a lap megjelenését követő keddig adjátok postára!

D RÁG A SZ E N T L É L E K , J Ö J J , 
V IG A SZ T A L Ó N A K  J Ö J J

szomorkodókhoz, elhagyottakhoz, csüggedőkhöz, 
hozzánk, akik mindent olyan könnyen feladunk, 
elkeseredünk, amikor kicsit beborul az ég, 
nehezebbek a terhek, próbák jönnek; 
és elveszítjük a lelkesedést, a tüzet...
Hozzám jöjj, Szentlélek, vigasztalás Lelke, 
vigasztalj meg, mutass új utat, új lehetőséget, 
ahol folytathatom, újra kezdhetem az egészet... 
Vigasztalj meg, hogy f n  is vigasztalhassak 
tönkrement életeket, darabokra tört szíveket, 
reszkető hiteket, Isten-morzsákat kérő tekinteteket. 
Jöjj, vigasztalóm, gyógyíts meg, szabadíts fel 
a Te örömödre!

DRÁG A SZ E N T L É L E K , J Ö J J , 
SZ A B A D ÍT Ó N A K  J Ö J J

rabságban sínylődőkhöz, megkötözöttekhez, 
hozzánk, akik bezárt ajtók mögött, falak közé zárva 
élünk, vagyis azt hisszük, hogy élünk, 
egymás elől zárjuk el magunkat, időnket, szívünket, 
és közben elhisszük, hogy mi tényleg szabadok va
gyunk...
Hozzám jöjj, Szentlélek, szabadítás Lelke,
vezess el arra az igazi szabadságra,
amelyet egyedül Te adhatsz, és amely kegyelemből rám
vár.
Feszítsd szét erőddel a bűn láncait, a sötétség 
és halál köteleit, hiszen magamtól hogy is lennék 
képes szabadulni mindezektől...
Jöjj, szabadítóm, szabadíts meg, és bátoríts 
a Te szolgálatodra!

D R Á G A  SZ E N T L É L E K , J Ö J J , 
B Á T O R ÍT Ó N A K  J Ö J J

ingadozókhoz, erőtlenekhez, bátortalanokhoz, 
hozzánk, akik félelmek és szorongások fogságában 
élünk,
nem merjük nevedet hirdetni a világban, 
elrettenünk feladatunk, küldetésünk nagyságától, 
képtelenek vagyunk a Te erődre bízni m agunkat... 
Hozzám jöjj, Szentlélek, bátorítás Lelke, 
bátoríts, önts erőt belém szeretetedből, 
győzz le, győzz meg, hogy ne tartsam  magamban 
az Örömhírt Isten szabadító szeretetéről, 
hanem induljak bátran szolgálni, hiszen erre küldtél. 
Jöjj, bátorítom, erősíts meg, és teremts egészen újjá 
a Te hatalmaddal!

D R Á G A  S Z E N T L É L E K , J Ö J J , 
Ú JJÁ T E R E M T Ö N E K  J Ö J J

élettelen életű emberekhez, reményvesztett céltalanok
hoz,
hozzánk, akik oly sokszor mondjuk: már minden mind
egy,
nincs értelme, nem megy, a helyzet reménytelen... 
Múltunkba temetkezve már csak arra marad erőnk, 
hogy várjuk a véget, az elkerülhetetlent.
Élve halunk meg, görcsösen kapaszkodva a rosszba, a 
régibe.
Hozzánk jöjj, Szentlélek, újjáteremtés Lelke, 
teremts bennem tiszta szívet, újíts meg egészen, 
hadd éledjen az életem, és hadd találjon új, igazi 
céljára Tebenned, aki magad vagy az Élet!
Éleszd fel tüzedet, gyújts meg engem is, 
hogy szolgálatban égjek, világítsak, melegítsek, 
és minden napom a Te jelenléted örömében teljen el. 
Jöjj, újjáteremtőm, hogy megvigasztalva, 

megszabadítva, 
megerősítve, 
életre hívva,

örökké dicsérhesselek.
Ámen

Éltető ajándék
Isten Lelke ihlette a teremtés kezdetét,
ott lebegett a mélységek fö lö tt
életet adó erejével,
és hogy bennünk, a bűnbeesés után,
akár egyéni életünk összeomlásai után,
rend és élet keletkezzék:
ismét szükségünk van a Teremtő Lélekre.

A z A tya  nekünk adta Fiát, 
hogy embersége által 
az egy test közösségébe emeljen, 
a Fiú nekünk adta a Lelket, 
hogy bekapcsolódhassunk 
az isteni Szeretet-Közösségbe is.

Egy életen át mellettünk állni csak az tud, 
aki szeret bennünket.
A Lélek: Isten-Útitársunk,
aki nemcsak kísér,
de bennünk is lakik,
hogy részt vehessen életünkben,
sőt, éltessen bennünket,
mint a gondolat élteti a szót, amit kimondunk,
ahogyan él a fo lyók  vizében a sodrás.

A z ókor embere oltárt készített Istennek, 
és elégette rajta áldozati ajándékait,
Krisztus óta egész életünk Istennek szentelt, 
melyben a Lélek tüze ég.

Szent-Gály Kata: Fény és vallomás

L E G K E D V E SE B B  V E R SE M  

FALUDY GYÖRGY:

Ezeréves kápolna
Kápolna füves dombom; sehol házak 
vagy falvak. Magányos tanyákról jártak  
ide vasárnap. Az ülések zárkák, 
nehogy férfiak és nők egymást lássák

mise közben, mert az ember parázna.
A pap angolszász nyelven m agyarázta: 
ők is, akár a nyáj, mely kint legelget.
Hanem az (Jr különleges kegyelme

úgy ad ta: ha jók lesznek, üdvözölnek.
Ezért, ha szemük itt lezárul végleg, 
mindjárt kinyílik ott az örök fénynek.

S  mindnyájan, kik a kápolnában ültek, 
tudták, hogy múló, szimpla életüknek 
értelme van. Nem úgy, mint a miénknek.

*

R ettentő okosak vagyunk. Játszi könnyedséggel 
használunk elvont, lehetőleg idegen kifejezéseket. 
Lassacskán Jézus sem a M egváltónk lesz, hanem a 
transzcendensbe irányuló affinitásunk immanensben 
manifesztálódó, eszkatologikus kifejeződése. És mi
közben nagyon boldogok vagyunk saját elménk 
m iatt, megvetjük az egyszerűséget, primitívségnek ne
vezve azt. Eközben azonban elvesztünk valamit.

A versbéli angol parasztem bereknek se okossága, 
se filozófiája nincsen. De tudnak valamit, am it mi 
lassan-lassan elfelejtünk: hogy minden igazi érték -  
végtelenül egyszerű. Isten szeretete nem fölötte-alatta 
van logikánknak, okoskodásunknak. Érthetetlen, 
m ert logikátlan. Á mi szavaink, magyarázgatásaink 
csak próbálkozások -  megfogalmazni a megfogal- 
m azhatatlant, megérteni az érthetetlent. De a lényeg, 
az igazi érték nem fér bele fejtegetéseinkbe. Annál 
sokkal nagyobb. A nnál sokkal egyszerűbb.

Hegedűs Attila

„TINKA”
Emlékezés Martin György néprajzkutatóra

1994. április 22-én meghitt közösség gyülekezett a faso
ri gimnázium dísztermében, ahol már hetek óta folyt a 
készülődés egy korábban fasori diák, későbbi hírneves 
néprajzkutató emlékének felelevenítésére.

Lelkes tanárkollégák vezetésével (Gombocz Eszter- 
Csepregi Zoltán) a Zenetudományi Társaság, a gimná
zium igazgatója, tanárok, diákok és iskolai alkalmazottak 
igyekeztek bensőségessé tenni ezt a délutánt, s a zene és a 
tánc ősi, de ma is élő szolid vagy felizzó pillanatait idézte 
fe l a S e b ő - H a l m o s  duó, S e b e s t y é n  M á r t a ,  a 
M u z s i k á s - e g y ü t t e s  éneke, valamint K a r s a i  
Z s i g m o n d ,  a Z s a r á n s z k y - V i n c z e  páros és a 
B o t t a - t e s t v é r e k  pergőtánca.

A megemlékezést dr. B ü k y  Bé la  o r v o s p r o 
f e s s z o r  nyitotta meg, a gyermekkori barát, Martin 
György életpályáját ismertetve. Felelevenítette diákköri 
közös élményeiket: á későbbi néprajzkutató erős egyénisé
ge pozitívan hatott kettejük barátságára, irányító szerepe 
megmutatkozott a nemes célok, tiszta életeszmények iránti 
vonzódásában. Az eltűnt értékekhez fűződő állhatatlan 
szenvedélye korán jelentkezett, s forrását az indián regé
nyek olvasásában lelhetjük fel. Mély tudása sejttette a 
későbbi néprajztudóst. A fasori gimnázium „indián tör
zsé"-be, melyet néhány kisdiákkal maga alakított meg, 
még az osztályfőnöküket, Vermes Miklós fizikatanárt is 
bevonták, aki időnként a fizika szertárban adott összejöve
teleikre alkalmat. A természet szeretete, a tiszta emberség, 
egyszerűség vonzotta a diák Martin Györgyöt a letűnt 
kultúrához, így a megemlékező Büky Bélát is. „Tinka" 
egyénisége különös hatással bírt, s hamarosan a 16-os 
regős cserkészcsapatban (Tamáska Jánossal, Trajtér Gá
borral) elmélyültebben foglalkozhattak a magyar népi 
kultúrával, népdallal, néptánccal.

Martin György itt találkozott össze a hagyományos 
magyar kultúrával, szakszerű ismeretanyaggal, őrsvezetői 
tarfolyamokon, nyári táborokban szociológiai előadáso
kat hallgatván (Sinka István, Németh László, Féja Géza, 
Kodolányi János) a korabeli magyarság mindennapjaival. 
Talán valóban ezen élmények jelentették a valódi indítta
tást Martin Györgynek egész életére kihatóan. Iskolai 
tanulmányaikra is kihatottak néprajzi kötődéseik, ma

gyarórán a szabad témaválasztás lehetőségével élve „Tin
ka" és Büky Béla a református prédikátorokról írt nagy 
terjedelmű (25 oldalas) dolgozatot, majd Martin György 
Móricz Zsigmondról.

A visszaemlékezönek már ekkor életre szóló élményt 
jelentett az a szívós rendszerező kutatómunka, amely majd 
a későbbi néprajzkutatót is jellemzi.

Később a 220-as regöscsapatban Zámbó Istvánnal, a 
későbbi riporterrel és Dolmányos Istvánnal, a majdani 
történésszel összekerülve néptánctudását bővítette „Tin
ka", ehhez társult a Csokonai-táncegyüttesbeni szereplése. 
Ekkor vált szél Martin György és Büky Béla életútja, mert 
„Tinka” hivatásos táncos, majd bölcsészhallgató lett.

Alakja, egyéniségének átütő ereje, szenvedélyes célratö
rése a múlt mélységeinek feltárásáért régi magyar kultú
ránkban példaadó a mai fiataloknak is.

A megemlékezést F e l f ö l d i  L á s z l ó  népzenekutató 
folytatta, aki az 1970-es években találkozott először Mar
tin Györggyel Kapuvárott egy regionális fesztiválon. „Tin
ka" félrehúzódva figyelt, fején hajhálóval, melyet egy mű
tét midit megadóan viselt. A szünetben beszélgetve vele, 
szavai szigorú elszántságot tükröztek, Bálint Sándor pro
fesszorról és Szegedről folyt a szó. Egész idő alatt barátsá
gos figyelem látszott rajta, ragyogó képessége volt, hogy 
ráhangolódjon a hasonló gondolkodásúra. Fölismerte, ki 
mire képes, s aki szellemi hatókörébe került, jól felépített 
világban találta magát, rá szabott feladatokkal. Nem 
Mester és tanítvány viszonya rejlett ezen emberi kapcsola
tok mögött, mert szerény volt, el tudta hitetni: egyenrangú 
kutatók között a kölcsönös bizalom teremthet hidat, s ez 
segíthet hozzá az egyetemes kultúra megismeréséhez is. 
Olyan szövetség ez, amelyben nem a kutató Martin 
György fontos, hanem a magyarság nemzeti műveltségé
nek ügye. A megemlékező Felföldi László szólt arról is, 
milyen segítséget kapott a finnugorokról szóló tanulmá
nyához Martintól. Az elemző, szintetizáló, játékos kedv a 
néprajzi tények és az emberek megbecsülésével párosult, az 
Akadémia Néptánc Archívuma és Martin György otthoni 
könyvtára bizonyítéka ennek.

Nagyszerű tevékenysége szakszerűségén és rendszeres
ségén alapult, alakja valamennyi korosztályé, mozgalomé

és az egész magyar kultúráé. Példaadó a mai fasori diá
koknak és az egész magyar ifjúságnak.

Ezután Martin György nővérét, családtagjait, feleségét. 
Borbély Jolán néprajzost és dr. Vásárhelyi László néprajz- 
kutatót köszöntötték, aki személyes visszaemlékezésével 
megnyitotta a kiállítást. Vásárhelyi László ugyancsak 
Martin György emberségét, óriási tekintélyét, technikai 
érzékét, újat akaró szenvedélyét hangsúlyozta, s egy nagy
kőrösi szereplésre emlékezett -  más egyéb mellett -  színe
sítve „Tinka” alakját, igaz barátságuk szoros szálait fe l
fejtve.

Végül az utolsó visszapillantást Martin György életútjá- 
ról, erdélyi gyűjtőmunkájának anekdotikus eseményeiről 
dr. Vargyas Lajos népzenekutató és Kallós Zoltán népköl

tészetünk kincseinek felragyogtatója tette. Beszélgetésük 
színes pillanatokat rögzített a közelmúlt világából, erdélyi 
parasztemberek táncos, dalos vallomásaiból.

Az életteli megemlékezések után pezsgő műsor követke
zett mezőségi dalok és táncok, délalföldi csárdás bemuta
tásával.

Az estébe nyúló visszanézés egy jellegzetes színfolttal, 
testet-lelket megmozgató táncházzal zárult, s ezen az estén 
közelebb kerülhettünk Martin György, a volt fasori kis
diák, majdani néprajztudós egyéniségéhez, a tevékenységé
ben lelkes és rendszeres példaadóhoz.

Köszönet illet minden szervezőt, s hasonló alkalmakat 
várunk!

Kliment Zsuzsanna

Alapítvány és konferencia gróf Klebelsberg Kuno emlékére
„Ne a politizálás, hanem a közegészségügyi, 
kulturális, tudományos és irodalmi, közgaz
dasági és szociálpolitikai alkotás legyen az 
új nemzedék eszményképe."

A fenti sorokat gróf Klebelsberg Kuno volt vallás és 
közoktatásügyi miniszter egyik beszédéből idéztem. A mi
niszter 62 esztendeje halott, de sorai figyelmeztetőleg szólnak 
hozzánk éppen úgy, mint Várszegi Asztrik pannonhalmi 
főapát április 27-i előadásának befejező sora: „...Klebels
berg Kuno hitéről és lelkületéről, szellemiségéről akartam 
megemlékezni, mert az ma is fáklya, irányfény azoknak, akik 
nemcsak emlékezni akarnak, hanem a holnapot akaiják 
építeni és a múlt kútjából erőt és reményt merítenek az 
újjáépítéshez.”

Az Alapítvány 1993-ban jött létre azzal a céllal, hogy gr. 
Klebelsberg Kunóra emlékeztessen, aki művelődési, általá
nos kulturális, tudománypártoló, oktatáspolitikai és műve
lődéspolitikai tevékenységével minden területen egybefor
rott nemzetünk történelmével.

A Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány első konferenciáját 
a Magyar Tudományos Akadémia Kongresszusi Termében 
Kosáry Domokos, a MTA elnöke, a Klebelsberg Alapítvány 
tiszteletbeli elnöke nyitotta meg. Jeszenszky Géza azokra a 
trianoni békeszerződés utáni időkre emlékezett, amikor Kle
belsberg nehéz körülmények között, de erős hittel, körülte
kintéssel kezdte meg munkáját. Glatz Ferenc a tanárt, a 
minisztert, a felsőfokú és a tanyai iskolák megteremtőjét

mutatta be. Tudományos és kulturális életünk vezetői emlé
keztek arra az Európa-horízontú kultúrpolitikusra, aki kul- 
túrpolitikusként nemzetben és egyházakban gondolkodik, 
tudja, hogy a teljes magyar történelmet vállalni kell, aki 
nemcsak névleg, de szívvel-lélekkel áll az állam vallási ügyei
nek is az élén... Túl a személyi kötődéseken, barátságokon, 
keresztény bölcsességéről tanúskodik számos egyházi intéz
mény, akár katolikus, akár protestáns az...”

„Mindent megtett a vallásért, mint vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter, az ő idejében hihetetlen erős felekezetek vol
tak. ..”

Ritkán fordul elő, hogy egy egész napos konferencia min
den előadását olyan érdeklődés kísérje, mint a Klebelsberg 
Konferencia több mint tizenhat tartalmas, sok új értéket 
feltáró előadását, emlékezését. Engedtessék meg legalább a 
neveket megemlíteni: Lotz Antal, Stier Miklós, Tőkéczki 
László, Bethlen István, Nagy Ferenc, Mészáros István, Csa
tári Bálint, Juhász Antal, Sz. Körösi Ilona, T. Molnár Gizel
la, Bugár Mészáros Károly, Lakos János, Jancsó Adrienne, 
aki Klebelsbergné kedves emlékezéséből olvasott fel. A befe
jező emlékezést tartó Gyulai Endre püspök és Ábrahám Ist
ván, a szegedi dóm plébánosa egyházának hű fiára emléke
zett, aki végső nyughelyét a Dómban lelt.

Április 27-én, fent a Várban egy erőt adó, hitet erősítő 
találkozás tanúi lehettek az Alapítvány létrehozójának, a 
konferencia rendezőjének -  Klebelsberg Évának vendégei. 
Köszönjük.

Sebeiken Pálma
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Negyedszázad egyházunk szolgálatában „Hiszem a bűnök bocsánatát...”
Április hónapban töltötte be ötvenedik életévét S z e m e r e i  Z o l t á n ,  

az országos egyház pénzügyi osztályvezetője. Fél évszázadföldi életünknek 
szép mérföldköve, de ha ennek fe le  — vagyis negyedszázad egyházi 
szolgálatban telt el, méltó arra, hogy felfigyeljünk reá. Hivatalában keres
tem fe l  az ünnepeltet és kérdeztem

-  Hogyan kezdődött a pálya
fu tás?

1968. december 1-jén Záhony 
János könyvelő helyére vett fel az 
akkori egyházi vezetőség. H am a
rosan azonban nyugdíjba ment Pé
ter Lajos pénztáros és akkor a he
lyére osztottak be.

-  Milyen volt akkor a pénztárosi 
munka, mert nem csak az Országos 
Pénztárt kellett vezetni, hanem a 
Pesti Egyház és a kerületek pénztá
ra is együtt volt?

Nagyon egyszerű volt a pénzke
zelés. Kevés volt a tételszám és ke
vés a pénz is. Az évi költségveté
seknél nem kellett törni a fejet, 
szinte másolni lehetett m indig az 
előző évit. A nyugdíjak is egyfor
mák és állandó jellegűek voltak. 
M onoton m unka volt, m inden kü
lönösebb meglepetés nélkül.

-  M ikor szűnt meg ez az egyhan
gúság és egyformaság?

1980-ban, am ikor nyilvánvalóvá 
lett, hogy az LVSZ Nagygyűlését 
1984-ben Budapesten tartják. Erre 
kom olyabban kellett felkészülni, 
az anyagi hátteret biztosítani. 
A Nagygyűlés anyagi hátterét az 
LVSZ biztosította, kom oly erővel 
járu lt hozzá az állam is, a delegátu
sok ellátásukat m aguk fizették. Sa
já t pénzeszközeinket a rendezés 
nem feszítette túl.

-  M ikor kezdtek jelentkezni a 
gondok?

Ahogy az infláció megkezdődött 
-  még a pártállam i időkben. Köz
tudott, hogy az alulról jövő pén
zek”, a gyülekezetek járulékai 
amúgy sem fedezték a szükséglete
ket, a központi járulékok nem 
emelkedtek évről évre, még az inf
láció ellenére sem. A nyugdíjrend
szer változásával bonyolódott a 
számítások ügye, külföldi segé
lyek, kongnia stb. az országos egy
házhoz fu to ttak  be, ezért szükség 
volt létszámbővítésre is. E ttől az 
időtől neveztek ki pénzügyi osz
tályvezetőnek.

-  Milyen új feladatok jelentkez
tek a rendszerváltozással kapcsola
tosan ?

Egyrészt a rendszerváltozást 
megelőző dolgok szaporodtak fel, 
másrészt új beruházások kerültek 
előtérbe. Az iskolák újraindításá
val együtt já r t a ju ttatások , állami 
vagy külföldi pénzek kezelése a fi
nanszírozásra. Ú jabb hatalm as 
„csom agot” jelentett az ingatlanok 
visszaigényléséről a lko to tt törvény 
életbeléptetése. A visszakapott in
gatlanokra anyagiakat kellett for
dítani, m ert rendkívül rossz álla
potban kerültek vissza. Az ide 
áram ló pénzek mind rajtunk ke
resztül áram lottak.

-  A kezdeti pénztárosi munkád  
valóban átalakult, gazdasági veze
tővé, az egész egyházra néző gon
doskodó emberré kellett lenned. 
Miben áll most a m unkád nagy ré
sze?

Két részből áll mai m unkám . Az 
első a tervezés. Az éves anyagi esz
közök ismeretében meg kell tervez
ni, hova mennyi kell és mennyi ju t
hat. Erre kell év elején tervet készí
tenem. Természetesen ezeket a ter
veket az illetékes testületek tár
gyalják, felülvizsgálják, és ők dön
tenek a végrehajtásról. A zután vi
szont a másik feladatom követke
zik, az elszámolás. Szabályos 
számlákat kérni és azokat össze
gezni, továbbítani elszámolásra 
azoknak, akik ad ták  és természete
sen az illetékes presbitérium oknak 
is. Az év végi elszámolások nem
csak a jegyzőkönyvek szám ára ké
szülnek. A nyilvánosságra mindig 
nagy hangsúlyt helyeztem. A pres
bitérium okon keresztül is és az es
peresek útján is tájékoztatunk. Ne
kik kell továbbadni, tőlük lehet

megtett útról.

kérdezni. Nem lehet olyan evangé
likus egyháztag, aki nem tudja meg 
azt, mire fordítjuk az egyház pén
zét.

-  M elyek a legtöbb m unkát adó 
feladatok ?

K ettőt emelhetek ki. Az egyik az 
ingatlanokkal és építkezésekkel 
kapcsolatos. Évről évre kapunk 
vissza ingatlanokat vagy azokat 
kiváltó pénzösszegeket. Ezek keze
lése az egyik nagy feladat. A másik 
a nyugdíjakkal függ össze. 1993 
óta a lelkészek két forrásból kap
ják  nyugdíjukat: az állami mini
m um  nyugdíj és ehhez járu l a dif
ferenciált egyházi kiegészítés. Ezen 
kívül újabb és újabb emeléseket 
kell végrehajtani.

-  A napi sajtóból mindenki előtt 
ismeretes, hogy a parlament 172,8 
millió forin t támogatást szavazott 
meg egyházunknak. Hallhatnánk, 
hogy 1994-ben ezt az összeget mire 
használjuk fe l?

Á ltalában két irányba oszlik 
meg: alaptevékenységre, hitéleti te
vékenységre és a működést segítő 
épületek stb. felújítására, vagy léte
sítésére. A megoszlás az idén ilyen 
arányú: 72 millió a működésre,

Egyház és
K ülönös cím -  m ondhatja bárki 

- ,  mi közük van egymáshoz.
S közben mindenki tudja, látja, 
hogy mai társadalm unkban gom
bam ódra szaporodnak az egyesü
letek, a polgári társadalom  e min
denhol jellegzetes szervezetei.

A kiegyezés utáni M agyarorszá
gon -  m int minden m ásban, itt is 
kísérteties a hasonlóság! -  a „vilá
gi” egyesületek, társulatok, körök 
stb. mellett nagyon sok keresztyén 
és felekezeti önm eghatározású 
szervezet is létrejött. A szekulari
záció és a pozitivista „tudom ány
hit” korszakában ezek az egyesüle
tek «  különösen az értelmiségiek -  
nagyon gyakran az egyház(ak)tól 
történő eltávolodás „udvarias” 
formái voltak. M egőrizték a szelle
mi-művelődési hagyom ányt és kö
tődést, de lassan vagy gyorsabban 
kikopott belőlük a hit, a hitvallá
sos alapzat. Azt is m ondhatnánk -  
rövidre zárva sok és bonyolult ösz- 
szefüggést - ,  hogy sok régi egyesü
let, tehát a hit (egyház) és hagyo
mány- kultúra szétválasztását 
m unkálta az állam és egyház elvá
lasztásának korában. Megjegyzen
dő, hogy ez a megállapítás nem 
érinti az adott egyesületek tevé
kenységének tartalm i minősítését, 
érdemeit.

Száz év alatt óriási változások, 
fordulatok zajlottak le az európai 
és m agyar történelemben, szellemi 
életben. Száz éve a műveltség és 
gondolkodás még a magától érte
tődő kereszténységből, annak fo
galmaiból építkezett, ma a szeku
larizált életvitel, a racionális túlál- 
talánosítások jelentik a „természe
tes” gondolkodási kereteket. Ré
gen még csak alakulgatott az a 
másféle nyelv és értékrendszer, 
amelyet ma mindenki érvényesnek 
tart. Régen a keresztyénség (gyak
ran  kánaáni) nyelve volt uralkodó. 
M a csak a kisebbség kétnyelvű, 
vagyis kevesen még beszélik a régi 
„keresztyén anyanyelvet” is.

A mai keresztyén értelmiségi 
egyesületek nem létező vagy tuda
tosan lerom bolt hidakat építenek, 
építhetnek a világ és az egyház(ak) 
között. így m a ezek az egyesületek, 
társulatok a közeledés, a közelítés 
nagy m unkáját végzik akkor, ami
kor lelkészképzésünk és lelké
szeink, s leghűségesebb, hagyom á
nyos hívő testvéreink a tudatos 
gettósítás következtében legin
kább csak a misszió szándékával 
bírnak, de annak hatékony eszkö
zeit, módszereit kevéssé ismerik a 
szám ukra sokszor idegen, sőt nem 
egyszer ellenségesnek tekintett vi
lágban. Bármennyire is szomorú, 
ki kell m ondani -  és nem a hitet
lenség következménye az - ,  hogy a 
reflektálatlan bizonyságtételek, a 
nem egyházi műveltség színvonal
talan ismeretében fogant lelkes 
(hit)térítés zömmel eleve esélytelen 
és sikertelen lesz. S ez nem az isteni 
m indenhatóság kétségbe vonása, 
hanem a m éltatlan szolga bírálata.
A félanalfabéta ember hite kelthet 
ugyan tiszteletet -  m int bármely

100 millió a háttér biztosítására 
jut. Az első csoportba tartozik pl. 
a lelkészek személyi állami tám o
gatása (kongnia), a világi alkalm a
zottak TB-járulékához hozzájáru
lás, egyházmegyék támogatása, 
missziói otthonok működése, köz
ponti intézmények költségvetési 
tám ogatása, külügyi kiadások, ha
táron túli m agyarok támogatása, 
ökumenikus kapcsolatok, bizott
ságok működése. A második cso
portban van a révfülöpi konferen
cia központ, a telekgerendási kon
ferencia központ, a bonyhádi új 
kollégium építése, a fóti O tthon 
tatarozása, a soproni gimnázium 
tetőjavítása, a FÉBÉ-nek átadan
dó épület kiváltása, sajtótám oga
tás, gyülekezeti építkezések tám o
gatása.

-  Sok a feladat, a pénz sohasem 
elég; nem könnyű a feladatod, de 
nem fu to ttá l meg előle. A negyed
század alatt egyházunk egészét és 
gyülekezeteit belülről teljesen átlá
tod. E zt a tudásodat még kamatoz
tatnod kell az elkövetkező évtize
dekben. Arra kérjük Istent, hogy 
adjon bölcsességet, egészséget és 
lelki-fizikai erőt ahhoz, hogy ezt a 
szolgálatot örömmel és felelősség
gel fo lyta tn i tudjad egyházunk, 
gyülekezeteink javára.

tszm

egyesület
más szubkultúra is! - ,  de a racio
nális világot a Nobel-díjas termé
szettudós -  „annak ellenére, hogy” 
-  hite fogja elgondolkodtatni. 
Ahogyan sok „m odernnek” is elis
m ert értelmiségi tömeges, hitvalló 
megjelenése és működése lesz iga
zán hatékony példaadás, főleg a 
fiatalok körében.

Nyilvánvaló tehát, hogy ezeket 
a mai egyesületeket nem kell „egy- 
háziasítani”, m ár csak azért sem, 
m ert tagságuk többsége gyakorló 
egyháztag. M ás a helyzet az egyhá
zon belüli egyesületekkel, amelyek 
nagyon sokszor egy átmeneti egy
házi és egyházpolitikai helyzetre 
reagálva, gyakran ütköznek a „hi
vatalos” egyházi struktúrákkal és 
képviselőkkel. Ezek esetében -  bár 
nagyon sokszor elrom lott emberi 
kapcsolatokat is találhatunk a 
mélyben -  végig kellene gondolni 
közösen a feladatokat, s egy jöven
dő, átalakult egyházszervezet je
gyében kellene integrációs folya
m atokat elindítani. A protestan
tizm usban a régi formákhoz nem 
tapad, nem tapadhat érinthetetlen 
szakralitás. M ár ma biztosan lát
hatjuk azt, hogy a következő évez
red egyházának másféle formában, 
módszerekkel, stílusban kell a 
mindig ugyanazon feladatot, kül
detést végezni és betölteni.

Tőkéczki László

MEGHÍVÓ
A hévízi evangélikus és a református 
gyülekezetek szeretettel meghívják 

Önt és családját 
Hévíz-fürdő 200 éves jubileuma 

alkalmából tartandó ökumenikus 
hálaadó istentiszteletre

1994. m ájus 23-án, pünkösdhétfőn  
10 órára

a hévízi Bibó István Alternatív 
Gimnázium sportcsarnokába (Hévíz, 

Park u. 9.).
Az istentiszteleten szolgálnak: 

dr. Harmati Béla evangélikus püspök 
és dr. Márkus Mihály református 

püspök.
♦

HARKA
Június 5-én, vasárnap du. 3 órakor 

a templom felújitott orgonáját ünnepi 
istentiszteleten szenteli fel Szebik Imre 
püspök. Szeretettel várják az érdeklő
dőket.

*

ORGONAHANGVERSENY
lesz a Budapest-Angyalföldi 

Gyülekezet templomában 
1994. május 27-én és június 17-én 

du. 6 órai kezdettel.
Május 27-én J. S. Bach-művek, 

június 17-én Liszt-művek hangzanak 
el.

Orgonái:
Peskó György orgonaművész.

Meditációt tart: 
ifi. Kendeh György lelkész. 

Mindenkit szeretettel hívunk és 
várunk.

A hangverseny helye: 
Budapest, Kassák u. 22. Evangélikus 

templom.

„Hisszük továbbá, hogy a ke
resztyén gyülekezetben kapjuk bű
neink bocsánatát, mégpedig a 
szentségek, és a feloldozás, vala
mint az egész evangélium minden
nemű vigasztaló igéje által... M ert 
noha Krisztus megszerezte Isten ke
gyelmét, és a Szentlélek is elvégezte 
a megszentelést Isten igéjével a ke
resztyén egyház összességében, 
mégsem vagyunk soha bűn nélkül... 
A keresztyén gyülekezetben ezért 
minden arra rendeltetett, hogy nap
ról napra csupa bűnbocsánatot sze
rezzünk az ige és szentségek által 
lelkiismeretünk vigasztalására és 
bátorítására, amíg itt élünk." LU 
TH E R  N agykátéjában irt m onda
tai így magyarázzák az Apostoli 
Hitvallás harm adik szakaszában 
levő m ondatot: Hiszem .. .a bűnök 
bocsánatát.

Pünkösdkor a Szentlélekről szó
ló harm adik hitágazatot végiggon
dolva, ju tunk  oda, hogy erre is 
gondoljunk: m it is m ondunk, val
lunk ezzel a m ondattal?

Ez az egyik legkényelmetlenebb 
m ondata a Hitvallásnak. Sokan 
m ondják: miért kell a bűnöket em
legetni? -  M ert persze ez a m ondat 
először is a bűnöket ju tta tja  
eszünkbe. -  M iért kell a kereszte
léskor m ár a kisgyermekre mon
dott áldásban ezt hallani: A M in
denható Isten ... aki téged vízzel és 
Szentlélekkel újonnan szült, és bű
nödet megbocsátotta, erősítsen meg 
téged kegyelmével az örök életre? 
-  M iért kell a halottak sírba tételé
nél ezt m ondani: Az ő irgalmába 
ajánljuk ezt a testvérünket: bo
csássa meg vétkeit, és adjon neki 
örök életet? Sokan még azt is 
mondják, gondolják: miért kell az 
egyházban, istentiszteleteken és 
más alkalmakon olyan sokat be
szélni a bűnről?

Erre először is azt kell m onda
nunk, hogy a bűn kérdését az em
ber nem tudja elkerülni. A bűn 
olyan valóság, amely az ember 
egész életét betölti, cselekedeteit, 
gondolatait állandóan befolyásol
ja. I tt csak az a kérdés, hogy az 
ember m it tesz a bűnnel. A leggya
koribb és legegyszerűbbnek látszó 
az, hogy eltitkoljuk, nem beszélünk 
róla, és sokszor elhisszük, hogy 
ezért nincs is bűn. Persze, előbb- 
utóbb csak napvilágra kerül, és

ilyenkor nincs más, mint a védeke
zés: másra fogjuk, mást okolunk 
miatta. A sok vádaskodás, vesze
kedés, pereskedés viszont azt bizo
nyítja, hogy ez sem megoldás. Ha 
az eltitkolt bűn az ember egyéni 
életét teszi tönkre, mert a lelkiis
meret csak furdal, a bűnök másra 
hárítása, a vádaskodás, pereske
dés, veszekedés a közösség, a csa
lád, a m unkatársak, az ország, 
vagy a népek életét tesz tönkre. -  
Jobb, becsületesebb megoldásnak 
látszik az, ha valaki a magában 
elismert bűnt megpróbálja jóváten
ni -  nyilvánosan vagy titokban. Ez 
valamennyit segít, de éppen nap
jainkban látjuk, hogy a sérelmet 
szenvedettek milyen elégedetlenek 
tudnak lenni a .jóvátétellel”, arról 
nem is szólva, hogy vannak jóváte
hetetlen bűnök is, amelyeket azok 
ellen követtünk el, akik már nem 
élnek.

De van mindezeknél egy na
gyobb oka is annak, hogy az egy
házban mindig beszélni kell a bűn
ről, az, hogy az embernek Isten 
előtt felelnie kell bűnéről. Persze, 
hogy ezt a kérdést is igyekszik az 
ember az előbbi módokkal megol
dani : elhallgatással, leplezéssel, 
másra, esetleg Istenre hárítással, 
vagy valamilyen jóvátétellel.

Csakhogy itt se megoldás min
dez. Ezért esik az egyházban, a 
gyülekezetekben annyi szó a bűn
ről. Lehet, hogy valakinek egy éle
ten á t sikerül eltitkolni a bűneit, 
vagy sikerül m ásokra hárítva m a
gát tisztáznia, vagy valamit sikerül 
jóvátennie. De Isten előtt az ember 
menthetetlen. Sok szó esett m ár er
ről a böjti prédikációkban. M a új
ra tudatositanunk kell ezt önm a
gunk és egymás előtt.

De nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a bűnről nem önmagáért a 
bűnért esik annyi szó az egyházban. 
Ősi idők óta hangzik ez azok előtt, 
akik komolyan veszik Istent. Erről 
tanúskodnak az Ószövetség és az 
Újszövetség iratai, és erről tanús
kodik a több mint másfél ezer éves 
Apostoli Hitvallás, amely a harm a
dik hitágazatban tartalmazza, 
hogy a bűn súlyos kérdésének van 
egy megoldása: az, hogy Isten 
megbocsátja a bűnt. A keresztyén 
hívők vallják, hogy a bűnre Is
tennél van bocsánat, hogy Isten

nem úgy cselekszik velünk, aho
gyan megérdemeljük. M ert ez a 
bocsánat: Isten „elfelejti” bű
neinket.

Honnan tudhatjuk ezt? Amit a 
hitvallásban mondunk, azt nem 
magunk találtuk ki, nem is a „régi
ek”. Isten bocsánatának alapja az 
evangéliumban van, abban, amiről 
eddig hallottunk az egyházi év fo
lyamán: Jézus Krisztus meghalt 
bűneinkért. Nem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy a hitvallásban 
ezt mondjuk: hiszem a bűnök bo
csánatát. Ez persze nem egyszerű
en azt jelenti, hogy elhiszem. 
A hitvallás annak a bizalomnak a 
kifejezése, hogy az evangélium, és 
az az Isten, aki hirdetted, megbíz
ható. Bizonyos lehetek abban, 
hogy az evangéliumban hirdetett 
bűnbocsánat az én bűneim bocsá
nata. Rábízhatom magam arra az 
Istenre, aki már a keresztségem- 
ben, majd a gyónás utáni feloldo- 
zásban, az úrvacsorában hirdetted 
bűneim bocsánatát, és bizhatom 
abban, hogy amikor majd haló po
raim felett elhangzik a szó, hogy 
Isten bűnbocsátó kegyelmére bíz
nak, akkor ez nem üres szó, hanem 
valóság, bizonyos,- hogy Isten sze
ret.

Végül: a hitvallásban azt is 
mondjuk, hogy akkor is hisszük a 
bűnök bocsánatát, ha az életünk
ben azt tapasztaljuk, hogy Isten 
megbünteti a bűnt, a mi bűnünket 
is. M ert a bűnbocsánat azt jelenti, 
hogy Isten nem ítél el bennünket, 
hogy Isten most is szeret minket, 
úgy, ahogyan vagyunk. Isten csak 
a bűnt gyűlöli, de nem a bűnös 
embert. Magunktól ezt nehezen 
tudjuk elfogadni, mint ahogyan 
azt is, hogy annyit kell beszélni a 
bűnről, hogy újra meg újra le kell 
leplezni a bűnt, hogy Isten nem 
engedi a bűn eltitkolását, másra 
hárítását, és nem elégszik meg hol
mi csekély elégtétellel.

Az, hogy hinni tudjuk bűneink 
bocsánatát, a Szentlélek munkája. 
Ezt a m unkáját végzi az igehirde
tés, a keresztség, a feloldozás, az 
úrvacsora által az egyházban. Em
lékezzünk erre most Pünkösdkor, 
amikor a harmadik hitágazatban 
mondjuk: hiszem a bűnök bocsá
natát.

Dr. Muntag Andor

„ . . .a  test feltám adását és az örök életet. Ám en.”
Az ember a jövőbe tekintő, a 

jövőre beállított lény. Vár valamit, 
szeretne valamit elérni, és ezért 
gondol az utána következőkre is. 
M indezt annak ellenére teszi, hogy 
látja letűnni az előtte élt nemzedé
keket. A különböző vallások bő
ven szolgáltatnak példákat arra, 
hogy az emberek mindig is hittek 
a halál utáni valamiféle folytatás
ban, illetve az elhunytakkal való 
kapcsolattartás lehetőségében. 
Mindezek azonban a Szentírás fé
nyében többé-kevésbé homályos 
próbálkozások.

A Szentírás tanítja, hogy a halál 
nem egyszerűen a természet rendje, 
az emberi élet szükségszerű velejá
rója, hanem a bűn, az Istentől való 
eltávolodás szomorú következmé
nye (lM óz 3,16-17, Róm 6,23) -  a 
bűn zsoldja, amelyet megérdemel.

Az Ószövetség írói tudomásul 
veszik a halál tényét, mégis alapve
tően rossznak tartják, m ert elsza
kít az élő Istentől, m ert az Ő dicsé
rete szűnik meg vele:

„Mit használ neked a vérem, 
ha leszállók a sírgödörbe?
Hálát ad-e neked, aki porrá lett, 
hirdeti-e hűségedet?”

A halál -  az Ószövetség szerint 
is -  állandóan fenyeget, végtelenül 
sokféleképpen jelentkezik, nem vá
logat és nem engedi, hogy minden 
ember betöltse a maga hivatását. 
Isten szeretete, igazságossága 
azonban nem engedheti meg, hogy 
híveinek és ellenségeinek ugyanaz 
legyen a sorsa. Ezért az Ószövet
ségben a későbbi iratokban, fejeze
tekben találkozunk a feltámadás
hittel, amelynek legismertebb pél
dája D án 12,2-3:

„Azok közül, akik alusznak a 
fö ld  porában,

sokan felébrednek majd: 
némelyek örök életre, 
némelyek gyalázatra és örök utá

latra.
A z okosok fényleni fognak, mint 

a fénylő  égbolt,
és akik sokakat igazságra vezet

tek,
mint a csillagok, mindörökké."

Az emberiség igazi boldogsága, 
célhoz érése tehát csak úgy lehetsé
ges, ha nem kizárólag az utolsó 
nemzedék részesül belőle. Hanem 
ha azok is, akik korábban éltek, 
örültek és szenvedtek, nevettek és 
sírtak.

*

A keresztyén hit mindenekelőtt 
feltámadáshit, amelyben Krisztus 
és a halottak feltámadása szoro
san, elválaszthatatlanul összetar
tozik. Aki bármelyiket tagadja, az 
-  az Újszövetség alapján -  nem ne
vezhető keresztyénnek. Pál sokat 
idézett kijelentése, amelynek iga
zságán az egyház áll, vagy bukik, 
mindig is érvényes marad: „Ha pe
dig Krisztus nem tám adt fel, akkor 
üres a mi igehirdetésünk, de üres a 
ti hitetek is” (lK o r 15,14).

Pál -  Jézus feltám adott testére 
gondolva -  kimondja, hogy mi 
foglalkoztatja a címzetteket: „De 
megkérdezhetné valaki: hogyan 
tám adnak fel a halottak? Milyen 
testbe öltözve jelennek meg?” 
( lK o r 15,35). A Jézus előtti és ko
rabeli zsidók általában a jelen élet 
folytatásaként képzelték el a feltá
madást. Még azon is vitáztak, 
hogy a bőr és a hús, vagy az inak 
és a csontok jelennek-e meg elő
ször.

A Feltám adott azonban nem 
ilyen volt. Tetszés szerint jelent 
meg, nem is ismerték fel azonnal, 
átm ent a bezárt ajtón. Sőt, m ár a 
sírban m aradt lepel és kendő(k) is 
arra utaltak, hogy földi testének 
emberi kéz érintése nélkül kellett 
eltűnnie (Jn 20,8). Azaz, az Ő teste 
minőségileg más volt, nem úgy, 
m int az általa feltámasztottak ese
tében. Mégis ugyanaz, amint ezt a 
szögek és a lándzsa helye m utatta 
(Jn 20,24-29). Az Újszövetség 
egyértelműen arról tanúskodik, 
hogy Jézus nem „szellemileg”, nem 
„eszméiben”, nem is a tanítványok 
képzeletében, hanem valóságos, de 
számunkra közelebbről nem vizs
gálható testben tám adt fel „har
m adnapon” , azaz körülbelül más
fél napig volt a sírban.

De mi lesz azokkal, kérdezhet
jük, akiknek földi teste m ár nem

ismerhető fel, akiket például el
hamvasztottak? Az apostol nem 
tér ki ilyen részletekre, hiszen az 
egészen újat, a természetfelettit 
csak érzékeltetni lehet: „Amilyen a 
földből való, olyanok a földiek is, és 
amilyen a mennyből való, olyanok 
a mennyeiek is. És amint viseltük a 
földinek a képét, ugyanúgy fogjuk  
viselni a mennyeinek a képét is” 
( lK o r 15,48-49). A feltámadás és 
az örök élet nem függhet a földi 
maradványok mennyiségétől és ál
lapotától. A mindenható Isten, aki 
szavával létrehívta ezt a világot, az 
egyes emberrel is újra meg tudja 
tenni. M iért beszélünk a test feltá
madásáról? Azért, mert az ember 
a Szentírás szerint test és lélek egy
sége. Ezért, ha van valamilyen cél, 
beteljesülés, azt csak testi-lelki va
lóságban élheti meg. Hiszen erede
tileg is így a teremtő Isten gondola
ta.

Kérdéseink nem csak az egyes 
emberekre, hanem a feltámadot- 
tak „társadalmára” is vonatkoz
nak. Luther is vitába szállt azok
kal, akik ezt kérdezték: „Egy or
szágban egyszerre lesz annyi úr, 
mint azelőtt egymásután és annyi 
szolga is? Hogy fémek el?” Pál 
számára az a döntő, hogy „min
denkor az Úrral leszünk" (IThessz 
4,17). Jézus arra figyelmeztet, hogy 
az új világban más viszonyok lesz
nek : „A feltámadáskor nem nősül
nek, férjhez sem mennek, hanem 
olyanok lesznek, mint az angyalok 
a mennyben” (Mt 22,30).

*
A Szentlélek munkája, hogy hi

hetek, hihetünk Istenben, a min
denható Atyában, a Teremtőben. 
A Szentlélek munkája, hogy hihe
tek, hihetünk Jézus Krisztusban, a 
mi Urunkban. A Szentlélek mun
kája az is, hogy benne, magában 
hihetünk, hihetek: az egyetemes 
Egyház, a szentek közössége, 
Krisztus tanúi által a bűnök bocsá
natát: a bűnök bocsánata, Krisz
tus testi halála és testi feltámadása 
által hisszük, hiszem a célhoz érést, 
a test feltámadását és az örök éle
tet. Ámen!

Dr. Szentpétery Péter
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250 ÉVE ELINDULT 30 EVANGÉLIKUS C SA LÁ D  Z O M B Á R Ó L ...
Orosháza városa és evangélikus gyülekezete ünnepelt

1994. április 24. vasárnap. A város harmadik újjászületésének volt 250 éves évfordulója. Az első települést 1241-ben 
a tatár rombolta le. a másodikat 1595-ben a török pusztította el. A 18. században az ellenreformáció következtében 
települt be újra a város. Korábban Győr, Sopron és Vas megyében élt evangélikusok elűzettek falvaikból a Tolna 
megyei Zombára. Itt is csupán 18 évig élhettek háborítatlanul. A  falu ura ragaszkodott ahhoz, hogy a birtokán élők 
a: ö katolikus vallását kövessék, ezért a harminc család felkerekedett papjával együtt. Szekerekkel, családtagjaikkal

és minden jószágaikkal elindultak kelet felé. Átkeltek a Dunán majd a Tiszán is, és 1744. április 24-én megérkeztek 
arra a helyre, melyet ma is Szőlőhegynek neveznek. Itt telepedtek le és építették fe l  templomukat, házaikat. Itt 
helyezték el a Zombáról magukkal hozott kis harangot is, mely ma is ott látható a nagy templomban. A város 
erősödött, lakói gyarapodtak. Evangélikus városnak mondták régen, és ma is így emlegetik.

A 250 éves jubileumi ünnepségről négy tételben számolunk be.

Evangélikus Egyház püspök-elnö
kének a szolgálatával történt.

Az alapkőletétel idején az Egy
házközség lelkészei: Pintér János 
esperes, Győri Gábor igazgatólel
kész és Ribár János lelkész. Az  
Egyházközség felügyelője: Benkő  
Pál, másodfelügyelői: Szász Já
nos és Bérezés Elemérné.

A Szentháromság egy igaz Is
ten áldása legyen az épülő temp
lomon, az abban szolgálatot vég
zőkön és mindazokon, akiknek  
lelki otthona lesz ez a ház, hogy 
a majd itt hangzó ige és a kiszolr 
gáltatásra kerülő szentségek ereje 
által sokan vallhassák a zsoltá- 
rossal együtt: „Uram, igéd örök
ké megmarad, szilárdan, akár az 
ég. Nemzedékről nemzedékre 
megmarad igazságod" (Zso lt 
119, 89-90.).
Orosháza, 1994. április 24.”

Az alapkőbe tett fémhenger
ben elhelyezték a tisztikar, a 
presbitérium és képviselő-testület

1. Új templom alapkőletétele

Azon a Szőlőhegyen, ahol az 
első érkezők letelepedtek, ott ké
szülnek új templom építésére az 
orosháziak. Ez ma a város egyik

külső kerülete. Úgy ünnepli a 
város és a gyülekezet az évfor
dulót, hogy új templomot épít.

K °ra délelőtt nagyszámú gyü
lekezet állta körül a saroktelket, 
melyet egy épület bontása után 
szépen elegyengettek. Az alapkő 
körül dr. Harmati Béla püspök 
mellett Pintér János, Táborszky 
László és Bolla Árpád esperesek 
szolgáltak. 2Kor 5,17 alapján 
szólt a püspök igehirdetése arról, 
hogy ami itt történik, Krisztus
tól van. Isteni reménységgel épí
tenek. Ez új elindulás és nagy 
reménység. Szólitsa meg itt Isten 
az embereket, az ifjúságot. 
A hitvalló ősökre emlékezve, jöj
jön  létre új teremtés. „Hálaadás
sal tesszük le e templom alapkö
vét. Isten maradjon ezzel a nép
pel és a nép maradjon Istennel” 
-  fejezte be igehirdetését a püs
pök.

Az alapkőbe helyezett okmány 
szövegét Pintér János esperes is
mertette :

„ TE M P LO M É P ÍTÉ SI  
A LA P ÍTÓ  O K IR A T

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház Nyugat-Békési Egyház
megyéjének O R O S H Á Z I  E G Y
H Á Z K Ö Z S É G E  az Úr 1994. 
esztendejében, az Egyházközség 
és Orosháza település alapításá
nak 250. évfordulóján, a történel
met formáló teremtő szent Isten, 
és az életét minden emberért fe l
áldozó Jézus Krisztus, és az egy
házat teremtő és fenntartó Szent 
Lélek dicsőségére, a Szőlő város
rész lelki ellátásának biztosításá
ra, már az első világháború előtt 
felvetődött templomépítési szán
dék beteljesítésére templom építé
sét határozta el a Szent István 
utca (18. sz.) és a Szőlő körút 
kereszteződésénél. A telket erre a 
célra az Orosházi Önkormányzat
tól vásárolta az Evangélikus Egy
házközség. A templom építését 
támogatta a város polgármestere, 
dr. Gulyás Mihály.

A templomot tervezte Benczúr 
László okleveles építészmérnök 
( Budapest -  1122 -  Goldmark K. 
u. 281b.), a zombai templom ter
vezője.

A z ünnepélyes alapkőletétel a 
negyedévezredes jubileum napján, 
1994. április 24-én, vasárnap dél
előtt 9 órakor, dr. Harmati Béla, 
a Déli Evangélikus Egyházkerület 
püspökének, a Magyarországi

és a városi képviselő-testület 
névsorát, a gyülekezet H arang
szó c. lapjának eddig megjelent 
két számát, az Evangélikus Elet 
és az Orosházi Napló április 24- 
iki számának egy példányát.

A gyülekezet ifjúsága vers
mondással és énekekkel szolgált.

2. Ünnepi istentisztelet 
a nagytemplomban

Zsúfolásig megtöltött temp
lom, igen sok vendég, közöttük 
a Zombai Gyülekezet küldöttsé
ge, a finn (Tampere-Hermäläi) 
és a Fazekasvarsándi (Romá- 
nia-A rad m.) Gyülekezet tagjai, 
sokan a szomszédok közül és 
még többen az Orosházáról el
származott, de most ünnepelni 
hazatérő hívek közül.

Az istentisztelet oltári szolgá
latát az ökumené jellemezte: ka

tolikus, evangélikus és reform á
tus lelkész végezte az evangéli
kus liturgia szerint.

A szószéken H arm ati Béla 
püspök IP t 1,3-9 alapján hirdet
te az igét. H álaadással tekint
sünk fel A rra, akitől jö n  az élet. 
M indeddig megsegített az Ú r 
(ezt hirdeti a zombai harang fel
irata is)! Azokra az értékekre 
nézzünk, melyek Jézus igéjéből 
származnak. Ezek mindig „er
kölcsi védőhálót” jelentettek az 
itt lakók számára. Becsületet és 
tisztességet, és ez erkölcsi tőké
ből nőtt ki az új élet.

Az ige arról beszél nekünk, 
hogy minden leverő, külső félel
metes dolog ellenére mi nem 
ezekre nézünk, hanem azt ta
pasztaljuk, hogy a spiritualitás 
ereje végtelen. „Csak azért is” 
valóság a spiritualitás ereje, mi
énk az élő reménység, és kipró
bált hittel nézhetünk Istenünkre. 
Ú jra tanuljuk a hitet, Isten nem 
pusztulást, de életet és erő t ad.

A záró oltári szolgálat kereté
ben a két orosházi cserkészcsa
pat zászlóját áldotta  meg a püs
pök, és a testületek nevében sza
lagot kötöttek rájuk.

Az istentisztelet u tán  rövid 
ünnepi ülés volt. Az istentisztele
ten és az ülésen is részt vett Für 
Lajos honvédelmi miniszter, dr. 
Gulyás M ihály polgárm ester, a 
város önkorm ányzatának szá
mos tagja és együtt ünnepelt a 
gyülekezettel.

Győri Gábor igazgató-lelkész 
ismertette a gyülekezet történetét 
a zombai elindulástól a város és 
egyházközség m egalapításán ke
resztül napjainkig. Zom báról 
együtt jö tt el híveivel Horváth 
András lelkészük, és a ham ar fel
épített templom körül építették a 
várost. Ez a templom paticsból 
(vesszősövényből és sárból) ké
szült. Negyvenkét év a la tt épült 
a kőtemplomuk. A mai templom 
helyén fatemplom állt. Először a 
tornyot építették tűzfigyelésre, 
majd 1786-ban összeépítették a 
főhajóval, és 1830-ban a déli 
szárnnyal bővítették. M a a 
templom 3500 személyt fogad 
be.

. Ünnepi nyilatkozatot is felol
vasott Pintér János esperes, 
melyben hitet tettek az ősök 
öröksége mellett és a jövő felé 
biztató reménységgel m utattak  
irányt.

Köszöntések is hangzottak. 
Szigeti János zombai helytörté
nész m eghatóan emlékezett a kis 
harang mellett a m últra és jelen
tette: „megvagyunk, élünk, m a
gyarok vagyunk!” Dr. Sólyom  
Jenő egyházkerületi felügyelő ar
ról szólt, hogy az ünneplés nem 
csupán hálaadás, de elkötelezés 
is. Farkas Elemér a helyi zsidó 
közösség üdvözletét adta á t és a 
Holocaustra emlékezve m ondott 
imádságot. A köszöntésekre Ri
bár János lelkész válaszolt.

3. Em lékparkavatás a város 
szívében

A templom és a gimnázium 
épülete közötti hatalm as terüle
ten a város parko t létesített, és 
ebben emlékművet alkottak a 
város történelm i fordulóinak

megörökítésére, örök emlékezte
tőül. H atalm as termésköveken 
évszámok jelzik a ta tár, a török 
pusztítását, az ország tragédiái

nak fordulóit, háborús vesztesé
geket és hazánk teljes szabadsá
gának megszületését. Ezen a kö
vön arany számokkal áll 1991, 
am ikor az utolsó szovjet katona 
elhagyta hazánk területét és vég
leg felszabadultunk! A középső 
területen áll Szerváciusz Tibor 
szobrászművész „Síró anya" 
szobra, mögötte hatalm as köve
ken egy kis harang emlékeztet.

Dr. Gulyás M ihály polgárm es
ter elmondta e park  születésének 
történetét. Negyven éven keresz
tül nem volt szabad saját hő

seinkre emlékeznünk, hazánk 
földjén m eghalt szovjet, rom án, 
bolgár, angol és am erikai ka to 
nák sírját m inden évben koszo- 
rúzták, saját hőseinkre egy szál 
virággal sem lehetett emlékezni. 
Ez az emlékmű évszázadok tra 
gédiáját véste kőbe. M ost m ár 
leróhatjuk kegyeletünket hőseink 
előtt -  de am azokat is m egko
szorúzzuk, m ert m indenkit meg
illet a tisztelet és emlékezés.

Für Lajos honvédelmi minisz
ter ünnepi beszédében a tö rté
nész kitűnő szemmértékével m ér

te fel a m últat. Fontos emlékezni 
arra, amire ez az emlékmű emlé
keztet. Történelm ünk első öt év
százada a felemelkedés, a fényes 
ívelések kora volt, a következő 
évszázadok tele voltak tragé
diákkal és sorscsapásokkal. 
Pusztult a magyar. Miközben 
szükség volt arra , hogy idegen 
ajkúakkal telepítsék be a hazát, 
O rosháza kivétel m aradt. T ria
non -  a második M ohács -  óriá
si vérvesztesége lett m agyarsá
gunknak, majd a 20. század -  a 
szörnyűségek százada -  külön
böző színű diktatúráival, halál
táboraival és fogolytáboraival 
tragikussá tette  itt az életet. Ez 
az em lékpark figyelmeztessen ar
ra, hogy ez a m últ vissza ne tér
hessen. Emlékeztessen az ősökre, 
akik „csak azért is” emberi életet 
terem tettek! Vigyázzunk, hogy 
az a m últ vissza ne térhessen, vi
gyázzunk a szabadság útjára! 
Segítsen meg Isten ezután is 
m ind az idők végezetéig!

Az em lékparkot H arm ati Béla 
püspök á ldo tta  meg.

4. A H ajnal óvoda 
szentelése

A közös ebéd u tán  a Hajnal 
utcába sétált a gyülekezet nagy 
része. I tt áll az óvoda épülete, 
mely ma teljesen egyházi intéz
mény. H arm ati Béla püspök rö 
viden szólt az összegyűlt gyerme
kekhez és szüleikhez, óvónőik
hez. „A gyermekek itt Jézus kö
zelében, lehajló szeretetének kö
zelében vannak .” Ö röm  volt vé
gignézni az éneklő, játszó  gyer
mekseregen. M iközben a püspök 
m egáldotta őket, hallgattuk  a 
gyermekek énekét: „Jöjj, Jézu
sunk! H ű barátunk, Óvodánkba 
Téged várunk..."

Az óvoda bejáratánál van egy 
jelkép , mely a H ajnal óvoda lé
nyegére m utat rá. Ez elő tt sora
kozott fel a gyermeksereg és szü
leik, itt hangzott el az óvoda 
m egáldása és Isten segítségül hí
vása az óvoda m unkájához, a 
nevelők szolgálatához.

Ebben az óvodában 150 beíra
to tt gyermekkel foglalkoznak. 
Van egy evangélikus tagozatú  ál
talános iskolájuk, ebben, m ár 
két évfolyam osztályában m int
egy 100 gyermek, és a gim ná
zium tagozatában  50 fiatal ta 
nul. Fejlődik az iskolaügy, a ne
velés ügye is O rosházán. így ün
nepelt a gyülekezet 1994. április 
24-én, m egalakulásának 250. év
fordulóján.
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Rejtvén)unkhen l\il u|>o\u>l KorinitiM.ikln»/ ii i
leveleinek egyikéből idé/.ünk: .....Vun égi lest. meg
földi test, de más az égi ragyogása, más a földié, más 
a nap sugárzása, más a hold fényessége, más a csilla
gok tündöklése, sőt egyik csillag fényessé
ge..................... " A z  idézet befejezése rejtvényünkben
olvasható.

V ÍZSZIN TES SOROK: A. Az idézet első része— B. 
Józsué őse— Időmérő eszköz— Kerti szerszám— 
Kínai hosszmérték— C. Amerikai egyetem— Túlzot
tan  kedves— Értelme— Kálium vegyjele— D. Tette
rő, szívósság— Ide menekült Dávid Saul elől— Apó
sa, ősi magyar szóval— Ha megelőzi, ide kerül— E. 
Áron legidősebb fia— A görög-római mitológia egyik 
királya— A varrógép egyik részét— F. Egyenáramú 
elektromos eszköz pozitív sarka— Repülőgép— Be
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is van— H. Országos Rendező Iroda— Tetszetős, 
mutatós— Pilátus Krisztus keresztjén helyeztette el— 
Kis emelkedő— I. Női név— Keresztül— Asztácium 
vegyjele— M egerősített királyi város K ánaánban— 
Évezred, örökkévalóság görögül— J . Magyarországi 
kisebbség— Pl. a  TV egyik bevételi forrása— De
hogy! H ajítana— A magyar ABC 14. magánhangzó
ja— K. Az idézet második részének folytatása— 
FÜGGŐLEGES SORO K : 1. Az idézet második ré
sze— 2. ó k o ri helység Júdában— N abukodonozor 
király testőrségének parancsnoka— 3. Észak-Skócia 
latin nevének hagyományos magyar formája— Egyik 
főiskolánk rövidítve— 4. Friss— Személyeidre— Fél
ig hamis!— Sziget Svédországban— 5. Tűzben— ősi 
magyar név— 6. Megszólítás— Tojás németül— Re

miim vcgviyle— S/m icn— MtiViis/i kilcjc/cM forma— 
- 7. Dávid lia— Lusta— S/olnii/ácis hang— 8. Kalap, 
sapka, németül— Újabb kőkor— Bizony !— 9. Fel
öt!— Pénzzel tartozik— Közép-amerikai köztársa
ság— 10. Ruhán van— Szélsőséges más szóval— Ad, 
régiesen— 11. Romániai város— Becézett női név— 
Norvégia, Németország autóiele— Nem, dehogy!— 
12. Sodrott anyagú női runakelme— Ünnepélyes 
hangú költemény— Csont, latinul— 13. Pudingmár
ka— óegyiptomi napisten— Tartójába— 14. Kive
zette népet Égyiptomból— Arab országból való— 15. 
Nem igazi— Varos az akabai-öbőinél— Fúvóshang
szer— Kén vegyjele— 16. Az idézet első részének 
folytatása— A görög ABC egyik betűje— 

Megfejtéseket június 1-ig keljük a kiadóhivatalba 
beküldeni. A  helyes megfejtők között könyveket sor
solunk ki.



ÜLÉSEZETT AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM
Április 26-án, az Országos Egyház Üllői úti székházában ült össze az Országos Presbitérium, hogy meghallgas- Az ülés igeolvasással és imádsággal kezdődött, majd dr. Frenkl Róbert országos felügyelő nyitotta meg, és 

sa az 1993. évről szóló jelentéseket, megtárgyalja az abból adódó kérdéseket és az 1993. évi zárszámadást, felolvasta felügyelői jelentését. A jelentést kivonatolva az alábbiakban közöljük, 
valamint az 1994. évi költségvetést. A z egész napos ülésen részletesen megbeszélték egyházunk gazdasági ügyeit 
és az iskolák működésével kapcsolatos kérdéseket.

Viszonylag rövid -  alig ö t hónap
de eseményekben annál gazda

gabb az időszak, ami az 1993. de
cember 3-i ülésünk óta eltelt, ami
ről számot kell adjak.

A karácsonyi és a húsvéti ün
nepkör adta elsősorban az időszak 
jelentős spirituális tartalm át, míg 
az úgynevezett közegyházi élet 
szempontjából a két zsinati ülész- 
szak jelentett m eghatározó ese
ményt.

Egyházunk méltóképpen vett 
részt Kossuth Lajos halála cente
náriumi megemlékezésén.

Erre az időszakra esett a fájdal
mas búcsú M agyarország, hosszú 
idő után először dem okratikusan 
megválasztott miniszterelnökétől, 
akit a m agyar evangélikusság is 
őszinte tisztelettel gyászolt.

Lényeges esemény volt egyhá
zunk elnökségének látogatása az 
új miniszterelnöknél.

Folytatódott az ingatlanvisszaa
dási törvény végrehajtása, az 1994. 
évre tervezett megállapodások 
megerősítése, kormánybizottsági 
döntéssel.

Üléseztek az egyházi bizottsá
gok, értékelték az elmúlt évet, ha
tároztak az idei teendőkről.

Természetes, hogy a második 
szabad, dem okratikus választások 
közeledte érezteti hatását az egy
házi közéletben is. Az is érthető, 
hogy erőteljesebbek a negativ, 
vagy annak vélt jelenségek, illetve 
ezek visszhangja. Mégis alapérzé
sünk az Úristen iránti hála kell 
legyen, hogy a d ik tatúra évtizedei 
után szabad országban élhetünk. 
Türelemre van szükségünk az egy
házban és a társadalom ban egy
aránt, hogy egyházunk és hazánk 
megélhesse a szabadság pozitívu
mait. Jogos igény, hogy az egyházi 
emberek, mind közvetlen környe
zetükben, mind a politikai szférá
ban a békesség evangéliumának 
üzenetét tolmácsolják m agatartá
sukkal, példájukkal...

Az egyház oktató-nevelő  
tevékenysége

Alapvető feladatom  a jelentés az 
egyház oktató-nevelő tevékenysé
géről. ..

Jelen tanévben, m ár mind érvé
nyes egyházi törvénnyel, mind a 
dem okratikus parlam ent által ho
zott K özoktatási Törvénnyel ren
delkezünk, felálltak az Igazgatóta
nácsok, az Országos Iroda struk
túrájában helyet kapott az ok ta tá
sügy, mind apparátusi, mind bi
zottsági szinten.

M indez megteremtette a keretét 
a törvényes működésnek. Megin
dultunk az úton, de még csak a 
kezdeti lépéseknél tartunk. Lehet, 
hogy az én hibám is, hogy nem 
gyorsabb, nem meggyőzőbb a fo
lyamat, de úgy véltem és vélem, 
csak úgy lehetünk igazán eredmé
nyesek, ha természetessé válnak a 
törvények adta dem okratikus m ű
ködési mechanizmusok, mind a 
lelkészi kar, mind a világi tisztség- 
viselők, mind az iskolák, mind az 
egyházkormányzás számára. M a 
még olykor erősebbnek tűnnek az 
informális csatornák, nehéz az 
ügyeket törvényes mederbe terelni. 
Felfogásomnak megfelelően nem a 
konfliktusok élezését, nem is elvte
len elsimítását, hanem a törvények 
betűje és szelleme szerinti türelmes 
megoldását szorgalm azom ...

Az O ktatási-Nevelési B izott
ság február végi ülésén az isko
lák gazdasági helyzetével, a köz
alkalm azotti törvény alkalm azá
sával és a kollégium ok ügyével 
foglalkozott. A dem okratizáló
dási folyam atban lényeges volt, 
hogy m iután m aradtak  nyitott 
kérdések, egy héttel később az 
igazgatók ismét összeültek és 
hozzájárultak a feltételrendszer 
optim ális elosztásához. Szakm ai
lag és erkölcsileg is igen lénye
gesnek, az egyházi élet egyéb te
rületei szám ára is példam utató
nak tartom  ezt a folyam atot, 
amelyben m inden érdekelt m in
den inform ációval rendelkezik és 
teljes jogú résztvevő a döntésho
zatalban. Azt m ár ta lán  nem is 
kell hangsúlyozni, mennyire erő
síti a testvéri kapcsolatokat egy
más .gondjainak a megismerése, 
egymás terheinek a ho rdozása ...

Az iskolaügyhöz tartozik az 
elmúlt időszak egyik nagy örö
me, a m árcius 23-án sorra került 
ökum enikus iskolakonferencia, a 
történelm i iskolafenntartó  egy
házak közös szervezésében...

Meg kell említenem a követke
ző napok fontos feladatát, a 
K özoktatási M egállapodások 
megkötését. Az önkorm ányzatok 
ezt nem vállalták, így a törvény 
értelmében az M KM -m el állapo
dunk meg. Ez hosszú távú ga
rancia iskoláink m űködésének 
tám ogatásáról.

A M EVISZ, illetve az Ifjúsági 
Bizottság tevékenységének újabb 
örvendetes eredménye a H ang 
című újság m egindítása. Mellé
kelem az ezzel kapcsolatban be
terjesztett határozati javaslat ter
vezetét. ..

Egyház és a társadalm i 
közösség

Érthetően súlyos kérdésként 
m erült fel az egyházi személyek 
politikai szerepvállalásának a té
m ája a Zsinaton. Az egyházról 
szóló első törvény vitájában m ó
dosító indítványként hangzott el, 
hogy lelkészek és felügyelők 
párttagok  és képviselők ne lehes
senek.

Természetesen a Zsinat tájé
koztatást kapo tt az Országos 
Presbitérium  határozatáról.

Végül olyan döntés született, 
hogy a júniusi ülésszakon egy 
ezen feladatra létrehozott b izott
ság tegyen előterjesztést... (Erről 
a tém áról a Zsinati H íradó  1994. 
m árcius 27-i szám ában olvashat
tunk.)

Szeretném ezen a helyen is 
hangsúlyozni -  miután a kérdés 
többszörösen érint - ,  hogy szá
momra az egyházi szolgálatnak 
van prioritása. Ez azt jelenti, 
hogy jelenleg is kötelezőnek tar
tom magamra nézve az Országos 
Presbitérium határozatát és a 
születendő zsinati törvénynek 
megfelelően fo g o k  mindig hatá
rozni a közéleti-politikai szerep- 
vállalás kérdéseiben.

A z elmúlt hónapok eseményei 
ismételten m egerősítettek abban, 
hogy keresztyén emberek nem  
maradhatnak távol a közösség, a 
haza gondjaitól. A z  m indenkinek 
a személyes lelkiismereti felelős
sége, hogyan kíván ebben részt- 
venni. De tudomásul ke ll venni, 
hogy plurális polgári demokráciá
ban elsősorban a polgári érték
rend alapján álló politikai párto
kon keresztül lehet hatást gyako
rolni a fo lyam atokra. Igen lénye
ges a részvétel az önkorm ányzati 
testületekben és az egyéb civil 
szerveződésekben is. Ezek közé 
tartoznak  az egyházi egyesületek 
is. Ezért is lényeges ezek tevé
kenységének az elősegítése. Nem 
vitatom , hogy bizonyos egyházi 
tisztségekben -  legyen szó lelké
szekről, vagy világiakról -  szük
séges egyfajta távolságtartás a 
napi politikától. A m agam  tiszt
ségét is ilyennek tartom . A tá 
volságtartás azonban nem egy- 
szerűsíthatő le a strukturális 
m egoldásra, elkülönülésre, nap
jainkban  -  ismétlem -  különösen 
is a tevékenység hogyanjára, a 
stílusra kerül a hangsúly.

Nem  voltak illúzióim arró l, 
hogy a választások közeledtével 
lesznek az egyházban is, akik 
nem tudják  elkerülni a csapdát 
és bizonyos pártok  sikerét egy
házi érdekként artikulálják. Sze
retném  azonban, ha az egyházi 
vezető testületek tagjai, politikai 
álláspontjuktól függetlenül, pél
dam utatóan  ügyelnének arra , 
hogy ezt a veszélyt a m inim um ra 
csökkenthessük. Szom orúan jelzi 
az elm últ negyven év lélekrom- 
bolását, a m aterialista gondolo- 
dás térhódítását, hogy vannak, 
akik az egyház jövőjét pártok  si
kerében vélik garantálva látni.

Példát kell mutassunk a társada
lomnak politikai etikából is, más
ként hitelünket veszthetjük. K ülön
bözőségeinkben -  és ez vonatkozik 
politikai különbözőségeinkre is -  
kell egyek legyünk a Jézus Krisz
tusban. H a valóban keresztyén az 
értékrendünk, ha az Istennel való 
kapcsolat, h itünk az ő  országá

ban vezérli lépteinket ebben a vi
lágban.

Jónéhány éve m ár, hogy megfo
galmaztam, szám íthatunk az egy
házi közélet különböző szélsősége
inek egymásra találására, ami a 
kritikát illeti. Az elmúlt időszak is 
szolgált erre példával. Lelkészkép
viselő a Parlam entben, lelkész a 
Keresztyén Igazság hasábjain, Or- 
dass Lajos Baráti K ör m em oran
dum ban hasonló, a m últra irányu
ló nézőpontból fogalmazott meg, 
természetesen érvek nélkül általá
nosítva, kritikai álláspontot, első
sorban az egyházi elnökség tagjai
val szemben. Természetesen nem 
lehet egyenlőségjelet tenni ezek kö
zé, hiszen a Keresztyén Igazság és 
az OLBK belül van az egyházon, 
utóbbi m em orandum ának a hang
vétele is kulturáltabb.

Röviden csak erre térek ki, hisz 
ez az Országos Presbitériumot szó
lítja meg. Erre válaszolnunk kell, 
ehhez szükséges a presbiterek véle- 
ménnyilvánítása. A magam részé
ről nyitott vagyok minden kritiká
ra, sőt igénylem azt. Hiányérzetem 
is van, m ert a rám  irányuló kriti
kák gyakorlatilag nem is érintik 
egyházi m unkám at, pedig elsősor
ban ennek bírálata válhatna hasz
nom ra, jelentene segítséget.

Az OLBK m emorandumával 
kapcsolatban nem vonom  kétség
be a féltő szeretetet, de az a látás
mód, amely statikusan a múlthoz

Az elmúlt ötven évre és ebben 
különösen is az egészen újat hozó 
legutóbbi négy évre emlékezve, há
laadással állapíthatjuk meg: Isten 
újat kezdett közöttünk és velünk a 
háború, a nyomorúság, a holoca
ust, az elnyomás, az ateizmus és 
materializmus időszaka után. Egy- 
egy országos presbiteri ülésre vagy 
közgyűlésre készülve, á jelentések 
részleteit ölvasváraz egyházrrtieg- 
újulás, az építés spirituális és anya
gi lehetőségeiért hálát adva foglal
hatjuk össze eredményeinket és 
vethetünk számot hibáinkkal és 
m ulasztásainkkal...

Spirituális életünkről

Nem egyformák a lehetőségek és 
a körülmények mindenütt a gyüle
kezeti munka számára, bizonyára 
megfogalmazható azonban mind
egyik részére az országnak, hogy 
gyülekezeteink lelki, spirituális éle
te gazdagodik. Gyülekezeti és egy
házmegyei alkalm ak sokasága, 
evangelizációk, felnőtt és ifjúsági 
csendesnapok, rendezvények te
szik a misszió m unkáját hatéko
nyabbá a megszokott helyi gyüle
kezeti alkalm ak mellett.

A Protestáns N apok rendez
vénysorozatát érdeklődés kísérte 
és az idén is szeretnénk valami ha
sonlót, de jobban  szervezve a köz
ponti eseményeket, előkészíteni. 
A legjobbnak azt tartom  egyházi 
életünkben, hogy jól m egm utatko
zó igények kísérik a gyülekezeti 
m unkát, gyülekezeti tagjaink ké
rik és várják az alkalm akat. Ide 
tartozik az igények közé, hogy a 
h ittanoktatásra beiratkozó gyer
mekek száma emelkedik.

M indez természetesen nagyobb 
megterhelést ró  a lelkészekre, akik 
jelenleg tekintettel a korosztályi 
elosztásra is, az emberi teljesítőké
pesség határán  vannak. Csak ak
kor sikerül megoldani egyházunk
ban a munkavégzést a spirituális 
feladatok színvonalas teljesítése te
rén, ha mindegyik gyülekezetben 
tucatjával állnak a gyülekezeti ta
gok a lelkész mellé. Le kell küzdeni 
a több gyülekezetben jelentkező 
régi és rossz gondolkodást is, amit 
találóan jellemez egy presbiteri 
ülésen történt szóváltás, am ikor a 
lelkész biztatására, hogy a presbi
terek kapcsolódjanak be a szórvá
nyok látogatásába, így válaszolt az 
egyik: „Lelkész Ú r, mi nem azért 
választottuk meg m agát, hogy ne
künk adjon m unkát, hanem hogy 
maga dolgozzon!”

Gyülekezeteinkben kisebb, spi
rituális, lelki, m ásokat vonzó kö
zösségeket kell létrehozni, amelyek

köti a mai egyházat, nem hajlandó 
tudomásul venni a pozitív változá
sokat, vagy ezeket a mi m unkánk
tól független automatizmusnak ke
zeli, nehezen értékelhető a szá
momra. Nem az én feladatom a 
Teológiai A kadém iát ért tám a
dást vitatni. De m int felsőokta
tási ember, jó l tudom , a sommás 
bírálat többnyire irreális, nem 
segíti a kibontakozást. Bizonyos, 
ezt többször hallottam , elsősor
ban a professzori kartó l, hogy 
nagy kihívás szám unkra is az 
átalakulás, a megnövekedett fel
adatok. Ha van igazi prioritás, 
akkor a Teológiai Akadémia bi
zonyosan az. Ezért is foglalkoz
tunk és foglalkozunk ismételten a 
Teológiai Akadémia helyzetével, 

fejlesztésével.

Egyházi közélet

Tisztelt Országos Presbitéri
um! A megújulási folyam at fon
tos részének tartom  a testületi 
tevékenységet, ennek fejlődését 
az egyházi közéletben. Ebben 
m eghatározó az Országos Pres
bitérium m unkája, munkastílusa, 
határozatai. Jelentéseim konkrét 
tartalm án túl, személetmódjuk
kal szeretném ezt a folyam atot, 
az Országos Presbitérium szük
séges arculatának kialakulását 
serkenteni.

nyitva vannak mások irányába. 
A modern eszközök sokféle lehető
ségét is használni lehet. így például 
több gyülekezet indít saját hírleve
let, újságot, időszakos beszámolót. 
Ezek között több igen magas szín
vonalú. ..

ökum enikus kapcsolatainkról

Örömmel jelentem, hogy növek
vő mértékben él egyházunk az öku- 
mené lehetőségeivel. Az egyetemes 
imahét januárban, a Protestáns Na
pok októberben lebonyolított és ter
vezett eseményei mellett említhetem 
a más országok és más egyházak 
irányában lebonyolított kapcsolat- 
felvételeket. Vendégek jöttek és so
kan mentek tőlünk a testvérgyüleke
zeti programok keretében. Német
ország, Finnország, Erdély, Auszt
ria, Skandinávia állnak az élen. 
Ökumenikus kapcsolatainkat is erő
síti, hogy a Protestáns Katonai Lel
készi Szolgálat elindulhat ebben az 
évben és m ár évek óta működik a 
M agyar Protestáns Közművelődési 
Egyesület támogatásával a Protes
táns Színház az Evangélium Színház 
néven Udvaros Béla rendező vezeté
sével. A  református egyházi zsinat
tal is van kapcsolatunk, bár az ő 
zsinati rendszerük eltér a mienktől. 
Éppen a protestáns katonai lelkészi 
szolgálat bevezetésével kapcsolat
ban került sor törvényelőkészítő 
megbeszélésre a két zsinat küldöttei 
között.

Több gyülekezetben vannak kö
zös protestáns templomok, sőt 
újabb együttes építésre is sor került 
a Baranya megyei Szederkény köz

ségben. A templomok közös hasz
nálata nem minden gyülekezetben 
mentes a problémáktól. Az eltérő 
liturgiái felfogás az oltárképek, 
gyertyatartó és feszület használa
tával kapcsolatban református tü
relmetlenséget és megértés helyett 
gyűlöletet eredményez...

A korábbi ökumenikus bejelenté
sek szerint fo ly ik  a Biblia protes
táns és római katolikus új fordítá
sának együttes új magyar fordítás
sá történő átdolgozása, beszámol
hatok arról, hogy egyházunk a töb
bi protestáns egyházzal együtt ki
alakítja a vegyesházasságok esetén 
történő liturgiái és eljárási kérdé
sekre vonatkozó megegyezését a 
katolikusokkal, valószínűleg még 
ebben az évben.

A protestáns együttműködés 
egyik jelentős állomása, hogy 
1994. május 3-10. között Bécsben 
sor kerül a Leuenbergi Konkor- 
diát, azaz az evangélikus és refor
mátus egyházak szószék- és úrva
csora közösségét kinyilvánító 
egyezség aláíró egyházainak újabb 
konferenciájára. H azánkban ilyen 
egyezséget, az ún. Nagygeresdi 
Egyezményt (1833. május 15.) a 
„Kéri Szerződés” (Abaújkér, 1830. 
május 6.) alapján m ár a múlt szá
zadban kötöttek egyházaink, ha 
rövidebb ideig is voltak érvényben.

A z ökumenében megnyilatkozó 
sokféle nehézség dacára is azt kell 
látnunk, hogy az egyházak együtt
működését, az ökumenikus egység
keresést föltétlenül támogatnunk 
kell, mert nincs más út. Ez követke
zik Jézus főpapi imádságából, az 
előző évtizedek tapasztalataiból és 
ötvenegy éves magyar ökumenénk 
történetéből, mai feladataink vál
lalásából. A z évtizedekig ideoló
giailag materializmuson nevelt és 
ma a vulgármaterializmust követő 
szekularizált magyar társadalom
ban csak együtt tudják végezni az 
egyházak azokat a feladatokat, 
amelyek küldetésükből fakadnak. 
A z  erkölcsi védőháló kifeszítése a 
szociális védőháló mellé csak 
együtt történhet minden más jó- 
akaratú, hum ánumot kívánó hon
fitársunkkal együtt...

Bizalom és együttműködés

Az előző pontok gondjait és 
örömeit, eredményeit és hiányos
ságait úgy foglalhatom össze, hogy 
bizalmat és együttműködést kérek 
és várok. A kettő  összefügg, mert a 
bizalom egymagában nem elég, eh
hez együttműködés, tevékeny rész
vétel kell, hogy menjenek a dolgok 
egyházunkban. Ha viszont az 
együttműködés megvan, de bizal

matlanul élnek egymás mellett az 
emberek, hamar felborul az egyen
súly.

Örömmel számolhatok be arról, 
hogy' egyházunk népének döntő 
többsége, gyülekezeteink zöme bi
zalommal tekint a gyülekezeti, 
egyházmegyei, kerületi és országos 
vezetőségre és felajánlja együttmű
ködését. Számos jelét adták hí
veink ennek és körülnézve együtt 
örülhetünk a lelki és anyagi fejlő
désnek, a templomok és egyházi 
épületek tatarozásának, új templo
mok és imaházak, szeretetottho
nok építésének.

Meg kell vallani azonban azt is, 
hogy akadnak gyülekezetek, ahol a 
lelkészek és a gyülekezetek világi 
vezetői szembekerültek egymással 
vagy az egyházmegyei és országos 
vezetőséggel. Akadt például olyan 
lelkész, aki hosszú évtizedek gya
korlata után sem tanult meg any- 
nyit, hogy külföldi segélyek kérése, 
szolgálati gépkocsi igénylése, tata- 
rozási kérések, nyugdíjazás stb. 
nem megy az egyházban az illeté
kes egyházmegyei és kerületi veze
tőség, sem az esperes, sem a püs
pök nélkül...

Nem könnyű eligazodni a mai 
túlpártpolitizált közéletben. Ezek
kel a kérdésekkel foglalkozott már 
az országos presbitérium és bizo
nyára ma is sor kerül vitára. Az a 
döntése érvényes egyházunknak, 
hogy parlamenti képviselővé meg
választott lelkész szüneteltesse lel
készi munkáját. Ehhez még azt a 
határozatot kellene hozni, hogy a 
lelkészi munkáját politikai okok
ból szüneteltető lelkész ne használ
ja  a maga minősítésére, megjelölé
sére az evangélikus lelkész megje
lölést. Egyházi világi tisztségvise
lőknek sem tilthatjuk meg, hogy 
részt vállalnak politikai szerveze
tekben és képviselői megválasztá
suk esetén fö l  kell ajánlaniuk tiszt
ségüket a megválasztó testületek
nek és döntést kérni, szüneteltes
sék-e munkájukat az illetékes tes
tületben.

Szeretném világosan kimondani 
véleményemet. Sem teológiai, sem 
állampolgári jgoi oldalról nem tilt
hatja meg az egyház, hogy lelkésze, 
alkalmazottja, egyházi világi tiszt
viselője politizáljon. Mindenkinek 
joga, hogy beléphet egy általa vá
lasztott pártba. Mindezen lépések
nek azonban az egyház részéről 
következményei lehetnek, elsősor
ban azon az alapon, hogy a lelkészi 
munkavégzés, a gyülekezeti fel
adatok olyan megterhelőek, hogy 
nem adnak lehetőséget másodál
lásra. Azután pedig az egy-egy 
párt, irányzat színeiben való meg
jelenés megosztja a gyülekezeteket.

A jelentések után Szemerei Zoltán pénzügyi osztályvezető részletesen be
számolt az 1993. évi zárszámadásról. A presbiterek ezeket az iratokat is 
előre megkapták, így érdemi tárgyalás volt az összegek elosztásáról és 
felhasználásáról. Ugyanígy tárgyalták meg az 1994. évi költségvetést és 
mindkettőt jóváhagyták. A z elnökség bejelentése alapján tudomásul vette 
az ülés a Magyarországi Református Egyház Zsinatának választását, mely 
szerint Takaró Károly gyáli református lelkészt protestáns tábori püspök
nek választották meg. Az érvényes megállapodás szerint ö tölti be a katonai 
lelkészi szolgálat vezetését, helyettese lesz evangélikus. Az egyes iskolák 
dolgában szükséges határozatokat hoztak személyi ügyekben. Az Országos 
Presbitérium ülésének határozata szerint a rehabilitáció ügyének tárgyalá
sát felfüggeszti és a Zsinatnak teszi át azzal, hogy alkossa meg a zsinat 
a rehabilitációs törvényt s ha ez elkészül, annak alapján veszi fe l  a presbité
rium újra tárgyalási rendjébe.

A határozatok pontos szövegét következő számunkban fogjuk közreadni.

EGYHÁZZENEI PROGRAM
M ájus 30-tól, hétfőtől június 5-ig, vasárnapig 19 órai kezdettel a Deák téri tempómban

BUDAPESTI BACH-HÉT
HÉTFŐ: Karstein Askeland(Norvégia) orgonaestje. C-dúr tokkáta, d-moll triószonáta, a-moll prelúdium, 
korálfeidolgozások.

KEDD: Pertis Zsuzsa (csembaló) és Kertész István (hegedű) szonátaestje. Két partita, két szonáta.

SZERDA: Zádori Mária (ének) és Zászkaliczky Tamás (orgona) hangversenye. „Geistliche Lieder”.

CSÜTÖRTÖK: A Debreceni Kodály-Kórus hangversenye. 93. kantáta, négy motetta. Közreműködik a 
Debreceni Bach Collegium és Kar asszon Dezső (orgona). Vezényel: Kamp Salamon.

PÉNTEK: Kemenes András zongoraestje. Tizenhat prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier I. és II. 
kötetéből.

SZOM BAT: Dobozy Borbála (csembaló) és Jose Vasquez (viola di gamba) szonátaestje. G-dúr, D-dúr és 
g-moll szonáták.

VASÁRNAP: A 90 éves LUTHERÁNIA JUBILEUMI KONCERTJE. Wir danken dir -  29. kantáta és 
a Magnificat. Közreműködnek: Zádori Mária, Németh Judit, Marosvári Péter, Szécsi István, Trajtler 
Gábor és a Magyar Szimfonikus Zenekar. Vezényel Kamp Salamon.

A felügyelő után dr. Harmati Béla püspök-elnök ismertette jelentését. 
M indkét jelentést a presbiterek előre megkapták, tanulmányozhatták, így 
a megbeszélés elevenebb és tárgyszerű volt.

A püspök-elnöki jelentést alábbiakban szintén kivonatosan közöljük.



Evangélikus Élet 1994. m á ju s  22.

Hazánk legfiatalabb városa: Tótkomlós Űj hittanterem Ajkán
A városavatás napján szeretetotthon alapkövét tette le az evangélikus gyülekezet

Azon a napon, amikor Oroshá
za fennállásának 250 éves jubileu
mát tartotta, délután Tótkomlósra 
ment Harmati Béla püspök kísére
tével. Április 24-én Tótkomlóson 
városavatás volt. Ezt a napot az 
evangélikus gyülekezet egy új léte
sítmény alapozásával ünnepelte. 
Alig egy éve nyitották meg ma
gyar-szlovák óvodájukat, most 
pedig egy új szeretetotthon alap
kőletételére gyülekeztek össze. 
Gyékiczky János, a gyülekezet fá
radhatatlan lelkésze fogadta a püs
pököt és a vele érkező Sólyom Jenő 
egyházkerületi felügyelőt. Ott volt 
ifi. Kendeh György, a diakónia or
szágos ügyvivő lelkésze is, aki ezen 
a vasárnapon a délelőtti istentiszte
leten szolgált Tótkomlóson, és Pin
tér János, az egyházmegye esperese.

A szeretetotthon körvonalait 
egyelőre a mérnöki kijelölés desz- 
kakorlátai mutatták. Ezen belül 
állították fel az alkalmi oltárt az 
alapkő mellett. A püspök M t 11,28 
alapján prédikált. Itt most elkez
dünk valamit, ami ezt hirdeti: Jöj
jetek, akik meg vagytok terhelve. 
Vannak itt ilyenek? Vannak! Két 
világháború után megfáradtak, 
betegség és az élet terhe alatt nyö

gök, csalódottak... Egy olyan ott
hon alapkövét tesszük most le, 
melyben a megfáradtak és megter
heltek kapnak valamit. Hogy mit? 
Jézus hiv és vár, megnyugvást kí
nál. M ert a teher nemcsak a válla- 
kat, de a szíveket is nyomja és a 
szív nyugalma a lélek nyugalma is. 
Legyen az otthon nyitva Jézus szá
mára, hogy megnyugtasson. Ezzel 
a házzal lelki közösséget és gyüle
kezeti közösséget is építünk!

Gyékiczky János lelkész olvasta 
fel a szeretetotthon alapító okira
tát:

„Evangélikus anyaszentegyhá- 
zunk Istentől kapott lehetőségként 
a feltámadott és élő Jézus Krisztus 
Urunk küldetésének engedve, 1993. 
szeptember 28-án elhatározta, hogy 
a magukra maradt idős testvéreink 
megsegítésére szeretetotthont ala
pit, amelynek alapkövét a mai na
pon, 1994. április 24-én elhelyezi. 
Megépítésével követve Jézus szavát 
M áté evangéliumának 25. része 34/ 
b-46. verse szerint. Töltse be szol
gálatát mindvégig, legyenek áldot
tak alapítói és lakói.
Tótkomlós, 1994. április 24-én.”

Az okiratot aláírták a jelenlévő 
püspök, esperes és a lelkész, felü
gyelő és a tisztikar, valamint a 
presbitérium tagjai. A püspök el
helyezte a fémhengert az alapkő
ben, megáldotta a munkát, melyet 
itt végezni fognak. Köszöntötte a 
gyülekezetei Sólyom Jenő kerületi 
felügyelő, ifi. Kendeh György ügy
vivő lelkész is.

Egyházunk szeretetszolgálatá
nak egy újabb bástyáján elkezdő
dött a munka.

T.

PILLÉREKRE ÉPÜL A LÍCISTÁK HITÉLETE
„Keresztség és úrvacsora jelentősége életemben”

Ezen a címen fogalmazták meg egyházunk két 
szentségéről harmadikos fiataljaink nem csupán véle
ményüket, hanem ezekre a pillérekre ráépült hitüket. 
Többen a pilléreken átívelő hidat, a konfirmációt 
említik, amikor először lett tudatossá hitük.

Közösség Krisztussal és egymással

A tartós közösség utáni vágy fiatalokban különö
sen eleven. Ki ért meg engem, ki vállal közösséget 
velem, amely nem gyenge szálakból szövődik? Isten 
vállalta ezt már a keresztségben és erősíti az úrvacso
rában. „Csecsemőkorban a keresztelés alkalmával f o 
gadott Isten gyermekévé. Lehetőséget adott nekem, 
hogy Vele éljem le az életemet. Mindez azonban csak 
nyolcadikos koromban kezdett jelentőssé válni szá
momra, amikor új lelkésznő került Keszthelyre... Talán 
a legmaradandóbb élményt jelenti számomra, amikor 
ifjúsági közösségben veszek úrvacsorát. Ilyenkor kör
ben állunk egymás kezét fogva és halkan énekelünk, 
miközben a lelkész körbejár az ostyával és a kehellyel. 
Csodálatosan felemelő érzés, amikor érzem, hogy be
tölti szívemet a Szentlélek és ahogy szinte eggyé válók 
a közösséggel Jézus Krisztusban" (P. Nikolett). Ezt az 
érzelemgazdag „élményközösséget” lépten-nyomon 
támadja a sátán és akadályozza a bűn.

A bűnbocsánat fontossága

„A kereszténység ajándéka a bűnbocsánat és ezt 
azért kell megkapnunk, mert Adám és Éva óta minden 
ember eredendő bűnben születik... Az úrvacsorában is 
ezt kapjuk azáltal, hogy az Úr szent teste és az Úr szent 
vére vételekor egy közösségben vagyunk Krisztussal és 
hívő testvéreinkkel” (I. Melinda). „A keresztség olyan, 
mint egy ránk ütött bélyeg, amely arról tanúskodik, hogy 
Krisztusé vagyunk..., életünkben egyszer történik, de 
örökké érvényes. Bűneink sem érvényteleníthetik. A víz 
mellett az igének van döntő jelentősége, mely akkor is él, 
amikor a víz már régen felszáradt rajtunk... Krisztus 
azért rendelte az úrvacsorát, hogy közösségben legyünk 
vele és állandóan részesüljünk kereszthalálának gyümöl
csében: a bűnbocsánatban." (K. Marianna)

Állomás -  táplálék

„A kereszténység az egyházi életben az első nagy 
állomás, ettől kezdve Krisztushoz tartozunk. A ke
resztség ünnep az egész családnak... és még az olyan 
kislétszámú gyülekezetnek is, mint amilyen a miénk. 
Emlékezetes alkalom a számomra, mikor konfirmandus 
társaimmal először vettünk úrvacsorát. Úgy éreztem, 
mintha közelebb kerülnénk nemcsak Jézus Krisztushoz, 
hanem társaimhoz is." (S. Boglárka). Milyen jó , ha 
fiatalok a keresztség első állomásától megindulva, az 
úrvacsorában állomásról-állomásra Ővele és egymás
sal „élő közösségben” maradnak. De együtt is „táplál
koznak a lelki eledellel” . „Az úrvacsora azért óriási 
jelentőségű élmény számomra, mert az általa nyert 
isteni kegyelem és bűnbocsánat táplálja mindennapi 
életemet" (M. Katalin). Igaza van Z. Miklósnak: 
„Úgy gondolom, hogy többször is élhetnék az úrvacsora 
vételével, de ezt nagy ünnepeken mindenképpen megte

szem". Van, aki az úrvacsorái alkalm akat megragadja 
és él vele, mert a többszöri vétel lehetőségében az új 
életben és a testvéri közösségben való megmaradás 
lényegét látja és élheti meg.

Tudatos lépések a hitéletben

B. Klára sokáig nem értette a keresztség fontossá
gát, „mivel a faluban, ahol laktam, nem volt sem evan
gélikus templom, sem evangélikus lelkész, így nem tud
tam a hittanórákon részt venni. Hetedikes koromtól 
jártam hittanórákra és ekkor kezdett bennem tudato
sulni, hogy Isten a keresztségben gyermekévé fogadott. 
A konfirmációkor boldog voltam, hogy részesülhetek 
Jézus Krisztus érettem megtöretett testéből és érettem 
kiontott véréből”. -  Van, aki tízéves korban részesült 
a keresztségben. „Én akkor már hittem, hogy a ke
resztség nem egyszerűen csak víz, hanem Isten által 
elrendelt cselekedet” (M. Ildikó). A konfirmációt az 
első nagy hitpróbának nevezi: „Ez az első önálló bi
zonyságtételem, de ez önmagában csak a fele, mert 
ezután én is vehettem úrvacsorát. Nekem az úrvacsora 
előkészületekkel já r ... elkezdem helyreállítani gondo
lataimat. Rendezni magamban cselekedeteimet és esze
rint imádkozom Istenhez." Tudnunk kell, hogy a 
„helyreállítás” és „rendezés” a bűneinkért is feláldo
zott Jézus által történik: „Számomra a keresztelés a 
hosszú út első lépését jelenti, mivel közelebb, kerülhe
tek Istenhez. A második lépés a konfirmáció, amivel 
jogot nyerhetünk az úrvacsora vételre” (N. Tünde). 
De ez a , jo g ” nem paragrafus: ajándék Szülői felelős
ség. „Arról, hogy megkereszteltek, nem én döntöttem, 
hanem szüleim cselekedtek így, és Isten, aki ezáltal 
gyermekévé fogadott. A z Isten a szüleinken keresztül 
sugározza ránk a szeretetét, és az ige által vezet min
ket." (P. Csilla). Felfigyelni szükséges M. Katalin 
megjegyzésére is, mert nem olyan ma, mint a „fehér 
holló” : „Szülői befolyás nélkül is eljuthat valaki életé
nek ehhez a döntő állomásához, hogy az Istenhez vezető 
utat választjq, hiszen nem szüléink és nem mi döntünk 
Isten mellett, hanem ö választ k i minket." De fontos, 
hogy észrevegyük kiválasztását, legyen kezünkben a 
Biblia -  amint te magaddal hozod a hittanórákra 
mindig - ,  mert így szerethetjük Őt, aki m ár előbb 
szeretett minket!

A hit szükségessége

„A keresztyénség alkalmával használt ige és víz ak
kor részemről mégcsak egy értelem nélküli szertartás 
volt, de úgy érzem, hogy most már hiszek Istenben és 
Jézus Krisztusban" (G. Ildikó). Van, aki a hitébredést 
így fogalmazza: a konfirmációkor az első úrvacsora- 
vételkor „elég éretté váltam ahhoz, hogy erezzem bűne
im súlyát és megbánhassam azokat. A z Úr akkor vette 
le rólam először ezt a terhet." (T. Réka). Boldog hitta
pasztalat ez is : „Amikor úrvacsorát veszek, mindig újra 
és újra megszorítja Isten a kezem, hogy érezzem; ő 
mindig velem van, akkor is, ha én nem érzem közel 
magamat Hozzá.” (H. Andrea)

Milyen jó , hogy ezekre a szilárd pillérekre épülhet 
rá fiatalok hitélete és ebben a hitben egyházunk idő-

A gyülekezet örömünnepe a templomban kezdődött. A z üde pázsit szegé
lyezte úton harangzúgás kíséretében vonultunk a lelkészlakástól felfelé a 
templomba. A lelkes fia ta l kántor az orgonán César Frank D-dúr Sortie-t 
szólaltatta meg. Méltó volt az alkalomhoz. A takaros, tiszta templom 
gondos kezek munkáját dicséri. Jó dolog szívvel, szájjal, lélekkel és kétkezi 
munkával is dicsérni az Urat! A zsúfolásig megtelt templomban a gyüleke
zet lelkesen énekelte: „Áldjadén lelkem a dicsőség örök Királyát..."

Szebik Imre püspök Jn 21,15-19 
üzenetét bontotta ki a Jó Pásztor 
vasárnapján. Húsvét Isten cselek
vése. Nem gondolták a tanítvá
nyok, hogy szembesülni kell az el
árvult, megkínzott, megfeszített 
Krisztussal. Történeti tény, hogy 
közel kétezer éves múltja van a 
keresztyén közösségnek. E két pil
léren nyugvó tényt a húsvéti hit 
hídja íveli át. A kereszténység lé
nyege három pontban foglalható 
össze: Jézus szeretete, az ember fel
karolása és Jézus követése. D rá
mai beszélgetés van az igében. H á
romszor kérdezi meg Jézus az őt 
háromszor megtagadó P é te rt: 
„Szeretsz-e engem?” Tőlünk is 
megkérdezi, szeretjük-e Ő t? Sze
mélyesen kell válaszolnunk. Ez az 
emberiség megmentését jelenti. Jé
zus szeretete nélkül kemény, em
bertelen a világ. Vele szeretet és 
megbocsátás. M erjük-e vallani: 
szeretjük Jézust? Péter az utolsó 
válaszában m ondta „Te tudod, 
hogy szeretlek Téged.” Ebben ben
ne van, hogy Jézus ismeri elrontott 
döntéseimet, m indent tud rólam. 
Tudod Uram, szeretnélek szeretni, 
de ritkán sikerül. Jézus nem veti a 
múltat szememre. Biztat, eredj el és 
többé ne vétkezzél.

A második az ember átkarolása. 
„Legeltesd az én juhaim at!” F o
galmazzunk így, hirdesd az igét, 
tanítsd őket az evangéliumra. Spi
rituális síkon dől el, mennyi jóság, 
hűség van az életemben. M indenki 
iránt tanúsítsunk türelmet, a gyen
gét karoljuk fel, azokat, akik nehe
zebb sorsot kaptak. Öleljük m a
gunkhoz, akiket nem szeret senki. 
Jézus csak a bűnt nem engedi meg
ismételni.

A harm adik, követni Jézust. 
A Szentírás csak egy helyen beszél 
a követés és a vezettetés összefüg
géséről. Életünk nem a vak vélet
lentől, vagy sorstól függ. Bajban, 
betegségben Jézus mindig velünk^ 
van. Jézus Péter vértanúságára 
utal. Péter, aki Róm a püspöke 
volt, m ártír lett. Saját vérével írta 
a történelmet, m int Pál apostol is. 
Önként, fejjel lefelé haltak meg a 
kereszten. M ind a két apostol meg
tagadhatta volna Krisztust, de vál
lalták a halált. A püspök példa
ként említette M aiéter Pál hadügy
minisztert, aki vállalta hitét. Tú- 
róczi Zoltán püspök is azért volt jó  
vezető, m ert vezettetett, Jézus 
nyom dokán járt.

M it teszünk mi az evangéliu
mért?

Isten akarata: Jézus szeretete, az 
embertárs felkarolása, Jézus köve
tése. Senki ne távozzon innen,

amíg önm agának meg nem vála
szolja ezt a kérdést. Csak az a tiéd, 
amit odaadtál, csak az, ami örökké 
elkísér.

Az oltár előtti szolgálatot Sze
bik Imre püspök mellett Varga 
György esperes és Győr Sándor lel

tó, tanító, nevelő m unkára Isten 
áldását kérték.

Mádai Péter országgyűlési kép
viselő hozzászólásában nagyra be
csülte az egyház munkáját. Az el
hivatottságot a tudatos krisztusi, 
felebaráti szeretetre való neveléssel 
kapcsolatban. A lelkész sokat te
het a haza javára a fiatalok jobbí
tásával, szeretetre nevelésével. Er
kölcsi, szellemi tám ogatást tud ad
ni hazánk javára.

Varga György esperes a veszpré
mi egyházmegye nevében a 118. 
Zsoltár 24. versével köszöntötte a

kész végezték. Nagy öröm  volt szá
m unkra az ajkai Bányász Énekkar 
szolgálata. A hitattal, átéléssel éne
kelték a D ona nobis pacem kezde
tű kánont.

Az ünnepi istentiszteletet követő 
közgyűlésen Gotthard Károly fel
ügyelő töm ören összefoglalta a kö
zelmúlt szorgos tevékenységét. 
M egköszönte a város, üzemek, in
tézmények vezetői segítségét és a 
gyülekezet áldozatkészségét az új 
hittanterem  felépítésével kapcso
latban. G yőr Sándor lelkész oda
adó, fáradhatatlan  m unkáját nagy 
szeretettel említette és megköszön
te. „1994. április 17-ét piros betűk
kel kell feljegyezni, m ert újra lett 
egyházunknak egy szent épülete, 
ahol a hitoktatás és a nevelőmun
ka folyhat, télen pedig az istentisz
te le t ta rth a tó .” M arton Józse f al- 
polgárm ester a város vezetősége 
nevében köszöntötte  a gyüleke
zetei. Öröm m el m ondta, hogy jó  
kapcsolat van az evangélikus 
egyház és az önkorm ányzat kö
zött.

Győr Sándor lelkész nagy szere
tettel köszöntötte a megjelenteket. 
A nnak a véleményének ado tt han
got, hogy az evangélikus egyház és 
az önkorm ányzat példam utatóan 
já r t el. M ind a város, m ind a gyüle
kezet élvezni fogja ennek a megál
lapodásnak az eredményét. A re
form átus és katolikus egyházak 
küldöttei öröm üket fejezték ki az 
új hittanterem  megépítésével kap
csolatban. A benne folyó hitokta-

gyülekezetet. A püspök köszöntő
jében elm ondta: „Szívem mélyéig 
hatott a bányászok szép éneklése. 
Áldást és gazdagodást jelentett."  
Ez méltó a mi m agyar hazánkban, 
együtt hordozzuk a felelősséget. 
„Az egyház nem önmagáért van, 
hanem a társadalomért." Az ünne
pi istentisztelet koronája a Bá
nyász Énekkar záró száma César 
F.rank: Panis Angelicus —' m ind
nyájunk szívét átjárta. Az ünnepi 
istentisztelet „Az Ú r csodásán m ű
ködik” c. énekünkkel ért véget. 
M indnyájunk szíve telve volt hálá
val : valóban, az Ú r csodásán mű- 
ködikj

A teljes ünneplő gyülekezet ez
u tán  vett részt az új h itoktató  te: 
rém felszentelésén. A püspök meg
áldotta a szent házat, a szertartást 
végző lelkészek az ősi Confirmát 
énekelték el. A hitoktató  valamint 
istentiszteleti helyiség szépségét 
növelte a herendi Jó Pásztor szo
bor. Jó Pásztor vasárnapján, a 
tem plom ban hallo tt „Legeltesd az 
én juhaim at!” ige hallgatása után  
Jézust látni az őt követő bárá
nyokkal -  csodálatos harm óniát és 
egységet képezett.

A népes gyülekezetben jelen vol
tak  a város és intézmények vezetői, 
a testvéregyházak képviselői, a 
gyülekezet vezetői és tagjai.

Az élménygazdag ünnepély u tán  
a gyülekezet agapéra hívta a cso
dálatos Tóparti étterembe a jelen
lévőket.

Varga György né

sebb nemzedéke egységben lehet ifjainkkal, melyben 
feszültség megoldódhat, még a generációs feszültség 
kínzó kérdése is!

Szimon János

Jó hír iskoláink pedagógusainak
M ájus 6-án  déle lő tt a  M űvelődési és K ö zo k ta tá s i M inisz

té rium ban  a  négy tö rténelm i egyház vezetői és Kálm án A ttila  
á llam titk á r ta lá lkoztak . A lá írták  az o k a t a  kö zo k ta tá s i m eg
állapodásokat, m elyek a kö zo k ta tá s i törvény 4. § (6 )  bekez
dése szerint lehetővé teszik , hogy az egyház, m in t jo g i szem ély  
az állam i feladatvállalás m értékének m egfelelő tám ogatásra  
jogosultságot nyerjen. A  tám o g a tás  fizetésére az  kö telezett, 
ak i a  fenn tartóval a  m egállapodást m egköti. Ilyen m egálla
p o d ást az  egyházi o k ta tási intézm ények a  helyi ö n k o rm án y 
za to k k a l is  kö thettek , és néhány esetben erre  is vo lt példa. 
A z önk o m an y za to k  azo n b an  egyrészt anyagi helyzetük m i
a tt , m ásrészt azért, m ert a  felekezeti isko lák  nagyrészt nem  
csupán  sa já t ö n k o rm án y zatu k  te rü le té rő l, h an em  szélesebb 
k ö rb ő l veszik fel tan u ló ik a t, nem  tu d tá k  m in d en ü tt felvállal
ni ezt a  tám ogatást. E zért kérték  az  egyházak, hogy a  k o r
m ányza t vállalja á t  ez t a  tám o g atás t.

A z á llam titk á r bejelentette, hogy a  m inisztérium  az egyhá
zak  m egkeresésére a  kö zo k ta tási tö rvény  81. §-nak m egfele
lően m egköti ezeket a  m eg állap o d áso k at azokkal, ak ik  az 
ö n k o rm án y za to k n á l az t eredm énytelenül kezdem ényezték.

A m egállapodásban  a  fen n ta rtó k  kötelezettséget vállalnak 
a rra , hogy a pedagógusok szám ára b iztosítják m indazokat a 
jo g o ka t, am elyeket a köza lka lm a zo tti törvény garantál. V ál
lalják  to v áb b á  azt, hogy in tézm ényeikben b e tartják  az  O r
szágos Ó vodai Nevelési P ro g ram b an , valam in t a  N em zeti 
A lap tan  tervben e lő írt ta r ta lm i e lő írásoka t.

E m egállapodások  a  tö rvény  szerin t 20 évre szólnak. 
A szükséges fedezet a  m inisztérium  költségvetésében 1994. 
évre rendelkezésre áll. A  to v áb b iak b an  évenként a  m iniszté
rium  költségvetésében m egtervezi a  szükséges összeget. 
A m egállapodások  m egkötésével a  ko rm án y  m ájus 5-iki 
h a tá ro za táb an  egyetértését fejezte ki.

E gyházunk részéről a  m egállapodást dr. F renkl Róbert 
o rszágos felügyelő ír ta  a lá  és ő  m o n d o tt köszönetét. Jogi, 
pedagógiai és gazdasági szem pontbó l ta r to t ta  örvendetesnek 
a  m egállapodás m egkötését. Ezzel helyreállt az esélyegyenlő
ség, s ez nekünk  kü lönösen  ö röm ünk , hiszen nek ü n k  egyet

len isko lánk  sem  m arad t az  e lm últ negyven év so rán , m ost 
fe lzárkózhatunk .

A  m eg állap o d ást 138 isk o lá ra  nézve k ö tö tték  m eg és je len 
tősége az, hogy a  n o rm atív  tám o g a tásh o z  m ég kb. 11 000 
fo r in to t tesz hozzá.

P edagógusaink  m egnyugvással vehetik  tudom ásu l, hogy 
egyházi a lk a lm az ta tásu k  m ia tt sem m iféle jo g i há trányt nem  
szenvednek a jövőben.

T.

t  Hajnal László 
1 9 2 9-1994

Budapest, gégészet. A látogató lelkész mit is mondhatna a 
hang nélkül mutogató, torkában megcsonkított öreg testvér
nek? Üres mondatokat, frázisokat a vallás vagy a filozófia 
területéről? Csak egy úton lehet a szívhez találni. Az ének 
szavával.

Te vagy rem ényem  sziklaszála, 
erősségem, én Is ten em ...

A Bachot jól játszó, egykor jól éneklő arcán végigfolyik a 
könny. Nem a zene miatt, hanem a tartalom miatt. A beteg
szoba is elcsendesül, a zihálás, szörcsögés elhalkul. Mintha ez 
lenne a levegő, a hiányzó levegő helyett. Elet a kihunyó élet 
helyén.

0  légy velem küzdelm eim  k ö z t,
Erőnek L elke  légy velem ...

Aztán hazakerül még néhány utolsó gyóni hétre. Az úrva
csora után két nappal alszik el végleg. A faluban gyorsan 
végigszaladt a hír. A Teológiai Akadémiáról való eltávolítása 
után itt tanított sokakat. Jó szívvel emlékeznek rá az emberek.

Boldog, a k it búban veszélyben  
A te  L e lked  szerelm e véd ...

A temetésen a 23. zsoltár gyermeki egyszerűségű mondatai 
szólalnak meg a csendes vizekhez terelő Pásztorról, aki a halál 
árnyéka völgyében sem hagy el. Befejeződött egy furcsa élet. 
Magán viselte a kor minden nyomorúságát. Adja neki Isten, 
hogy magán viselhesse az öröklét koronáját is.

Te vagy, k i  az ember szivébe 
A h it virágát ü ltetéd:
Ó  halld meg, csüggedök reménye,
M időn lelkem  sóhajt fe lé d !

Koczor Tamás
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Verkündigen den Reichtum des Evangelium s Betreut die Gemeinden!
Ef 3,8-12 Betreut die Pfarrfamilien!

Es ist Pfingsten: G eburtstag der 
Kirche. Seit zwei Jahrtausend. 
Dieses Fest ist auch in der Kunst 
zu merken nicht nur in Bildergale
rien, sondern auch an den Stras
sen, vor den Kirchen, au f den Plät
zen.

Die Standbilder der Dreifaltig
keit sind überall in Sicht zubekom
men. Wie sind sie überhaupt ent
hüllt worden? Zu jeder Feierlichkeit 
gehört ihre Ordnung, ihre Zeremo
nie. Zu eine solchen Anlass werden 
Menschen berufen, sie zu halten. 
Diese Berufung kann als eine Ehre 
aufgefasst werden. Es verlangt o f 
Fachwissen. Zum Beispiel; bei einer 
Denkmalenthüllung steh eine W ür
digung zur Aufgabe.

In Budapest, au f der Budaer Sei
te steht ein Denkmal von der Drei
faltigkeit. Ich erinnere mich an die 
Zeit, als es umgebaut war zur Zeit 
der Restaurierung. Das Gerüst war 
-  nach eine langen Zeit -  ver
schwunden, aber niemand hat es 
nach seiner Restaurierung enthüllt. 
Wer hätte es machen müssen? Viel
leicht ein solcher, der in der Bezie
hung Fachwissen hat? Vielleich ein 
Christ? Was hätte er darüber sagen 
können, oder müssen?

Eben heute im Bezug au f den 
oben gehannten Text lasst sich fra
gen, wer gilt als Fachm ann, wer ist 
unter uns ein geborene Christ? 
Auch Paulus ist es nicht.

In diesem Text meldet sich bei 
ihm der alten Mensch als er noch 
Paulus war. Jetzt möchte ich von 
diesem alten Mensch etwas ketze
risches sagen: sein alter Mensch 
war auch nicht zu verachten, wenn 
ich an seine Ausbildung, sein Reli
giosität denke, oder sein Können 
vor Augen behalte.

Auch Jesus kann mit diesem Al
ten nichts anfangen.

Das Apostelsein bedeutet nicht 
eine Ausbildung, sondern eine Be
rufung. Sein Wissen ist dem Apo- 
tel nicht durch seine gelehrte Bil
dung, sondern in der Weise einer 
unm ittelbaren Offenbarung zuteil 
geworden, wie sollte irgend je
m and von einem Mysterium 
Kenntnis haben.

Das kann auch als Gnade be
zeichnet oder genannt werden oder 
für Gnade gehalten werden, die 
nicht ein Besitz zu unsere Verfü
gung ist, sondern die Berufung in 
einen Dienst.

Hier muss diesbezüglich betont 
werden, diéser Dienst ist weder ein 
freigewählter Beruf nocht eine Ehre, 
auf die war auf G rund unserer per
sönlichen Fähigkeiten und Leistun
gen Anrecht und Anspruch hatten; 
sondern die Berufung zu diesem 
Dienst ist selber ein immer un Verdien
stes Geschenk der göttlichen Gnade.

Die eigene Vergangenheit, die 
wir alle haben, nicht nur Paulus, 
veranlasst Paulus, von sich als Al
lergeringsten zu reden. D a liegt ei
ne der grössten Schwierigkeiten in 
unserem Leben, das zu erkennen, 
das zu bekennen. Diese U nfähig
keit gilt als Hindernis für unser 
Christsein.

W enn m an sich an diesem Punkt 
betroffen fühlt, kann von hier los
gehen auch in G edanken und auch 
in der Tat.

Noch eine Frage lässt sich hier

aus diesem Text formulieren: W a
rum muss Paulus diesem Reichtum 
des Evangeliums in der Völkerwelt 
verkündigen? Es zu formulieren 
scheint sehr einfach zu sein: weil 
die Menschheit noch nicht an ihr 
Ziel ist. Gottesziel liegt weit vorne 
und nicht in dem heutigen Zustand 
der Welt.

Das Merkwürdigste aber ist die
ses, das nun zuletzt nicht mehr der 
Apostel, sondern die von ihm zum 
G lauben erweckte Gemeinde 
selbst als W erkzeug einer grossen 
„Bekanntm achung” erscheint, die 
davon Kunde gibt, was durch 
Christus au f Erden geschehen ist.

So ist dieses Fest ein Gebetstag 
der Gemeinde für die Kirche. Die
ses Gebet könnte so lauten:

H err, unser V ater!
Lass uns nicht ohne Trost, 
sende uns Deinen Heiligen Geist, 
stehe uns bei in unserer Anfechtung, 
Bringe uns dahin, wohin unser H eiland  
vorangegangen ist. Am en

Wer fehlt heute im Gemeindele
ben? Der Gemeindemitglied, oder 
der Pastor? Beide! Dem Pastor der 
Gemeindemitglied, dem Gemein
demitglied der Pastor. Es scheint 
einfach zu sein, aber in der Praxis 
ist es wesentlich komplizierter.

Seit Gemeinden existieren, ist 
immer wieder ein Anspruch wie 
eine Gemeinde betreut werden 
soll? Der Pastor soll Hausbesuche 
machen, ebenso wie der Arzt, oder 
die Gemeinde-Schwester.

Der Besuchtsdienst betrifft nicht 
nur den Pastor, sondern auch die 
Pfairerkinder. D afür ist eine kleine 
Geschichte zu lesen:

Als ich noch ganz klein war, 
nahm  mein Vater mich bei schö
nem Weller oft mit. Vorne auf dem 
Fahrrad  in einem Kindersitz. Ich 
musste dabei selbst darauf achten, 
dass meine Füsse nicht in die Spei
chen kamen, und manchmal taten 
mir die Beine weh, weil ich sie so 
angestrengt rechts und links in si
cherer Entfernung halten musste.

Am Anfang fragte ich immer, ob 
da Kinder waren, wo wir hinfuh
ren. Aber baid stellte ich fest, dass 
es mir viel besser mit jungen Kat
zen, Kälbchen oder kleinen Hasen 
gefiel, denn es dauerte eine ganze 
Weile, bis ich die Kinder verstand. 
Bei uns zu Hause wurde Hoch
deutsch gesprochen mir norddeut
schem Akzent, den meine Eltern 
nicht ablegen konnten.

Oft trafen wir die ganze Familie 
auf dem Feld an beim Heueinbrin
gen. Später sassen wir in der Kü
che um den Tisch zu Jause. Bald 
kannte ich den Geschmack der 
verschiedenen Brote in den Höfen.

Auch mein Vater kannte bald 
alle Familien und sprach mit ihnen 
über ihre Probleme, die verhalten 
und verschlüsselt hier bei Tisch zur 
Sprache kamen. Die evangelischen 
Gemeinden in Oberösterreich wa
ren seit der Zeit der Verfolgung 
stark von einem Pietismus geprägt, 
dem auch mein Vater sich in zu
nehmendem Ausmass zuwandte.

Dazu gehörte auch das gemeinsa
me Gebet. Laute, improvisierte, 
persönliche Gespräche mit Gott. 
Es war mir immer ein bisschen 
peinlich, wenn ich all die Dinge 
laut ausgesprochen hörte, die mei
ner Meinung nach doch eigentlich 
nur für den lieben G ott bestimmt 
waren. Und manchmal musste ich 
auch heimlich lachen, weil offen
bar alle glaubten, dass sie mit dem 
lieben Gott „nach der Schrift” rea
len müssten. Sie sprachen mit ihm 
wie mit dem Herrn Pfarrer, dem 
Herrn Doktor oder mit der Schwe
ster.

Mein Vater führte auf dem Ge
päckträger eine grosse schwarze 
Aktentasche mit. Darin war ein 
dunkles, ledernes Etui mit dem 
Abendmahlskelch und ein Dö- 
schenmit Hostien. Und Talar und 
Bäffchen. Dann manchmal wurde 
er zu den ganz Alten ins Ausgedin
ge gerufen, um das Abendmal zu 
feiern. Dann knieten alle in der Stu
be nieder. Ich war noch sehr klein 
und verstand nicht, was das Abend
mahl bedeutete. Ich merkte aber, 
dass alle sehr ehrfürchtig ergriffen 
waren und versuchte daher meine 
Heiterkeit zu unterdrücken. Denn 
ich fand es wirklich sehr komisch.

Daneben lernte ich das Leben 
der Menschen kennen, wie es‘auf 
den Bauernhöfen gemacht und ge
meistert wird. Dabei lernte ich die 
Traurigkeit der Menschen kennen. 
Seit her halte ich für Emst die Pro
bleme aller Menschen.

Seit Jahre bin ich Erwachsene 
und jetzt merke ich erst, wie nah 
ich damals zu den Menschen gera
ten bin. Das bedeutet für mich, 
dass die Schwelle des Pfarhauses 
gar keine Grenze bedeuten soll. 
Aber das müssen auch die Ge
meindeglieder erlernen, für sie um
gekehrt soll die Schwelle des Pfar
hauses auch gar keine Grenze zwi
schen der Gemeinde und Pfarrfa- 
milie bedeuten.

Lajos Káposzta

Lajos Káposzta

Der Geist kommt
Apostelgeschichte 2,1-13

Am jüdischen Pfingstfest waren wieder alle versammelt. Plötzlich 
rauschte es vom Himmel wie bei einem Sturm. Das Rauschen erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie waren.

Dann sahen sie etwas, das sich wie Feuerzungen verteilte und sich auf 
jeden von ihnen niederließ. Alle wurden von Gottes Geist erfüllt und began
nen in verschiedenen Sprachen zu reden, jeder wie es ihm der Geist Gottes 
eingab.

Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt. Als sie den Sturm 
hörten, strömten sie in großer Zahl zusammen. Sie staunten; denn jeder 
hörte die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Voller Verwunderung 
riefen sie: «Die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa! Wie kommt 
es, daß wir sie in unserer Muttersprache reden hören? Unter uns sind 
Parther, Meder und Elamiter, Leute aus Mesopotamien und Kappadozien, 
aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphyüen, aus 
Ägypten, dem libyschen Zyrene und aus Rom, aus Kreta und Arabien, 
Menschen jüdischer Herkunft und solche, die sich der jüdischen Religion 
angeschlossen haben. Und trotzdem hört jeder sie in seiner eigenen Sprache 
von den großen Taten Gottes reden!»

Erstaunt und verwirrt fragten sie einander, was das zu bedeuten habe. 
Andere machten sich darüber lustig und meinten: «Die Leute sind doch 
betrunken!»

(Die Gute Nachricht. Das Neue Testament in heutigem Deutsch.)

B ozi dar
Jn 4,5-19

Ján mal jednu tüzbu vo svojom evanjeliu: 
predstavit’ Pana Jezisa ako najväcsi a jedinecny 
Bozi dar. Tu predstavuje Krista, ako pramena, 
ktory napája cloveka k zivotu vecnému, ktoryje 
darcom zivej vody.

2ena Samaritánka prichádza pre vodu ako po 
iné dni. Nastáva rozhovor. Jezis riekol: „Kazdy, 
kto pije z tejto vody, bude zase ziznif. Kto by 
vsak pil z vody, ktorú mu ja dám, bude v nom 
pramenom vody, prúdiacej k vecnému zivotu.” 
Tak aj nás uistuje Pán Jezis. On je tym prame
nom zivej vody. Je darcom zivota vsetkym bez 
rozdielu. On svojou obefou zbüral vsetky hrad- 
by, ktoré rozdel’ujú cloveka s clovekom. Len v 
ISIom a s Nim prichádza pravy zivot. Uz nie sú 
rozhodujúce ani nase názory, ani nase úsudky. 
Nie je rozhodujúca ani nasa hodnosf, ani nasa 
vina. Ak na niecom zálezi, tak je to, ci je medzi 
nami Kristus prijimany ako Bozi dar k zivotu 
vecnému a ci to nám postací.

Prosme aj my za ten dar Bozi, lebo nás pripra- 
vuje na zivot kazdodenny, na obnovu. Tak pri- 
deme k Jezisovi, ktory núka lüdstvu radost’, po- 
koj, spásu. Aj dnes sú vselijaké problemy: vojna 
medzi národmi, objavujú sa nemoci. Svet nechce 
sa vyrovnávat’ pri zelenom stole, ale chce meraf 
sily na krvavych frontoch.

Kristus aj nás si zamiloval a skrze Ducha 
Svátého aj nás volá: „Ak niekto zizní, nech pride 
ku mne a napije sa.”Duch Sväty aj nás vedie k 
Jezisovi. Bez Ducha Svátého povolüjeme sa sve- 
tu, klesáme pod kazdym bremenom. Bez Ducha 
Svátého nieto pravého duchovného zivota. Svá- 
todusná slávnost' je dobrá prílezitosf vzyvaf v 
Duchu Krista póznát’ v Duchu.

Jezis dáva vodu. Voda je symbol zivota. Jezis 
to chce zabezpecif pre svoj lüd. Toto nevieme 
pochopif a cenit’ si a tym viac nie Toho, ktory 
nás od studne Jákobovej neustále volá a dáva 
zdarma najväcsi dar, vodu zivú, slovo vecné k 
zivotu vecnému. Pod’te vsetci, tak volá nás teraz. 
Ako my nato? Nie som taky hriesny ako möj 
brat. Pán nás uist'uje, ze niet inej cesty len Jeho 
slovo, On sám. Ja som tá cesta, pravda a zivot.

Mnozstvo studní sú pri nasej ceste. Lúd ned- 
bá, aká je to voda, lebo smäd je veTky. Mnohí 
pijú z kalnej vody.

2ivot vecny je ciel’nasej púti. Bez slova Bozie- 
ho, ktoré nás potesuje, napomína, kára, bez 
viery, lásky, milosrendstva, tam nedőjdeme. Pán 
neustále volá. Len ci pocujeme Jeho hlas a vieme 
kde je studna Jákobova? Vsadé tam, kde cítas 
Písma.

Dnes volá Pán od studne Jákobovej: Potfte k 
studni zivej vody. Pod te vsetci. Pristúpme, kym 
trvá cas milosti. Dostala ju zena Samaritánka, 
dostaneme ju aj my.

Zivá voda. Pili sme uz z nej? Jednou z jej 
vlastnosti je aj to, ze aj my vieme dat’ z nej inym. 
To je ako s vodou, ktorá patrí vsetkym, lebo je 
Bozím darom. Aj my vsetci mámé byt’ studnou 
zivej vody pre inych. Aj nase srdce má byt’ pra
menom. Mámé inych obcerstvif a posilnit’.

Cs. F.

E. Túrmezei:

VZDYCKY LEN DÁVAT

Stará studna ticho dáva vodu, 
tak robí v kazdy déri a dobu.
Pozehnany zivot -  mysl'ou hnem, 
len dávat’, dávat’ -  na kaidy deft!

Takou studnou by sme mali byt’!
Len dávat’ neustále a tak üt’.
Len dávat’? -  To t'archu znamená.
Dobrá studfta, nezrieS bremená?

Pohliadnem do nej... v jej skle sa zriem: 
Ved' to som ja -  ten vody prameft!
Prűdi do mfta, len dalej ho dám, 
inych k cerstvym privádzam vodám.

Kiéi zijem zivot studne aj ja, 
dávam lásku i pozehnania!
Nie je to zo mfta, ale z Krista, 
m il dalej dávaj studfta éistá!

Preloíil: J . LanStiak

Pősebením Ducha Svátého
Svátodusné sviatky sú pre nás vyznamnymi svia- 

tocnymi dnami, lebo svätime sviatky zoslania Ducha 
Svátého na apostolov, ku ktorym sviatkom sa viaze 
pamiatka zalozenia cirkvi krestanskej. Tieto sviatky 
nám vzdy znovu pripomínajú pozehnané pősobenie 
Ducha Svátého. Bohatstvo tohoto pősobenia je také, 
ze ho nemözeme lüdskymi slovami ani vyjadrif. Ak by 
sme predsa chceli celkom strucne povedaf, v com spoci- 
va vyznam a pozehnanie Ducha Svátého, by sme mohli 
povedaf, ze jeho pősobením sa zacína novy vek lúdstva. 
Vtedy bola zalozená krest'anská cirkev tu  na zemi. 
Zacína sa novy vek Ducha. Ako Nóachova holubica 
bola po potope zaciatkom novej doby, tak aj Duch 
Sväty je zaciatkom nového stvorenia. Duch Sväty 
najprv je viazany vylucne na Krista. Volhym sa stáva 
len skrze Kristovo vzkriesenie, ked Ho uceníci dostáva- 
jú  ako Ducha Letníc.

Kecf Jeüs bol unáseny do neba, uceníci vrátiü sa do 
Jeruzalema. Cítili sa osamotení, opustení, lebo nemali 
medzi sebou svojho Pána. Boíi stále spolu, lebo im 
zasl’úbil, ze im posle Utesitela z neba, Ducha Svátého. 
Aj v tű nedelú uceníci boli spolu v jednej ízbe. Zrazu 
zbadali, ze izba sa zacala osvetlovaf, cítili ako fúka 
silny vietor a v srdci im zacalo byf vel'mi prijemne, cítili 
yelkú radosf a hnecf spoznali, ze prisiel ten zaslúbeny 
Utesitel'Duch Svty. Dosial’boli smutní, vtedy ich napl- 
nila vefká radosf. Vysli von na dvor, kde sa uz zhro- 
mazdilo vela lúdí, ktorí boli poculi ten hukot vetra. 
Uceníci zacali rozprávat’ zhromazdenym Tudom ako k 
tom u im pomohol ten Utesitel'Pomocník Duch Sväty.

Apostol Peter bol povedal, ze lüd izraelskí si ukrizo- 
vali Pána Jezisa, svojho vlastného Mesiása, Spasitelá, 
ktorého tak túzobne ocakávali. Ale H o Pán Boh vzkri- 
esil, a posadil na svoju pravicu. Aposol Peter tak roz- 
prával, ako predtym nikdy. Duch Sväty aposola Petra 
zmenil, ale aj vsetkych uceníkov. Predtym boli bojazli- 
ví, ustrasení, ale stali sa novymi lüd'mi, lebo ich preni- 
kol Duch Sväty.

Petrova rec bola taká úcinná, ze mnohi prichádzali 
za ním a spytovali sa, éo májú robif, aby boli zachráne- 
ni a nezahynuli vo svojich hriechoch. Peter im povedal: 
Kajajte sa! A nech sa kazdy z vás dá pokrstif v menő 
Jezisa Krista na odpusteiiie hriechov. A prijmite dar 
Ducha Svátého. V ten isty den dalo sa pokrstif asi 
tritisíc dusí. Tak vznikol prvy cirkevny zbor, tak vznik- 
la krest'anská cirkev.

Duch Sväty je Duch Bozi. Prichádza aj k nám, a 
vytvára v nás svetlo tam, kde je tma, vytvára v nás 
poriadok a jasnosf. Duch Sväty uspősobuje cloveka 
svédeit’ o Jezisovi, ze vieme v koho sme uverili, a kto 
je nasim jedinym Pánom a Spasitelöm. Toto dielo sa 
volá posvätenie. Posvätenie je cinnosf Ducha, ktorym 
nás odvádza od hriechu, od diabla, a privádza nás k 
dobrovolnej sluzbe Kristovi, aby sa aj na nás splnilo 
slovo apostola Pavla: „nezijem uz ja, ale zije vo mne 
Kristus!”

Duch Sväty tak pősobí na nás, ze osvecuje nás 
svojim slovom, aby sme z neho poznali svoje hriechy, 
a ich nebezpecnosf, a na druhej strane ukazuje nám 
novy zivot v Kristu. Takym to spősobom Boh z nás 
vytvára, buduje uz tu  na zemi chrámi Ducha Svátého.

zacína sa novy vek ludstva
Obraz chrámu nám pomöze pochopif podstatu po- 
svätenia.

Aj nase chrámy sú postavené z takého istého staveb- 
ného materiálu, ako ostatné budovy. Májú svoje zákla- 
dy, steny, strechy, ako ostatné stavby. To, co ich robí 
chrámom, je cinnosf, ktorá sa v nidi deje. Konajú sa 
tu sluzby Borié. Preto ked je stavba chrámu hotová, 
vykonáva sa posviacka chrámu. Tá posviacka zname
ná, ze tá budova kostola sa urcí na jediny cief: na 
sluzbu Boziu. Tak aj nás uz pri nasom pokrstení Duch 
Sväty posvätil, aby sme aj my boh chrámom Ducha 
Svátého, aby aj v nasom srdci slovo Bozie bolo jedinym 
svetlom násho vnútra.

Apostol Pavel pise, ze v Kristovi je zalozeny sväty 
chrám (Ef 2,21), do ktorého sú vbudovaní krest’ania 
ako zivé kamene, aby v nom prebyval Boh v Duchu. 
Ako kedysi v Izraeli Mojzisovej doby, tak prebyva 
Duch Sväty v kresfanstve, nakoTko sa ono nachádza 
v stave posvätenia. Uprostred starého Bozieho l’udu 
vzniká novy, ktory je oznaceny ako králbvské knazstvo 
a sväty Tud, pre ktory plati stary vyrok: „Budte sväty, 
lebo ja  som sväty” . (1 Pt 1,16). Skrze Bozie povolanie 
sú krestänia sväti. N a sväty koren Bozieho l’udu sú 
zastepené ratolesti nového z pohanského sveta, ktoré 
sú korenom posvácované. Korenom je Kristus (Rm 
15,12), ktory je urceny vládnuf nad pohanmi. On sa 
obetoval za cirkev, aby ju  posvätil, aby bola svätä.

Pekne pise nás reformátor dr. Martin Luther: Boh 
je divny murársky majster, ktory zacína budovaf 
zvnútra. Teda Boh si z nás, ktorych stvoril, vystaval z 
rovnakého materiálu, ako ostatnych tvorov, skrze Du
cha Svátého buduje svoje zivé chrámy tu na zemi tak, 
ze v nasom vnútri zapálil sviecu Bozieho slova, ze v 
nasom svedomi znie jeho slovo, ked krácame po ceste, 
o ktorej Pán Jezis hovorí ,ja  som cesta, i pravda, i 
zivot”. To je skutoene novy zivot, ku ktorému nás 
Duch Sväty vyehováva, osvecuje a posväcuje a aj uspö- 
sobnuje.

Nemozno Ducha Svátého zrakom vidief, ale Jeho 
úcinky a pősobenie mozno zakúsit’. Biblia ich oznacuje 
ako ovocie Ducha a vymenúva ich: láska, radosf, po- 
koj, trpezlivosf, dobrosrdecnosf, dobrota, viera, poko- 
ra, cistota (vid Gal 5,22). Tu mámé pred sebou cely kos 
ovocia Ducha Svátého. Toto vsetko má byt' aj nasim 
ovocim.

Láska, spravodlivosf a vsetko to ostatné mali by 
nám byf samozrejmosfou. Lenze l'udiä zabudli, ze 
ozajstná láska, ozajstná radosf, spravodlivosf, a trpezli
vosf sú Bozie dary. Preto láska vysla na zmar, z radosti 
sa stala len zábava, casto nízka. Musíme sa ucif znovu 
to  vsetko v skole Ducha Svátého, ked nám ukazuje na 
Jezisi ozajstnú lásku a ozajstny zivot. Duch Sväty vy
tvára z nás l’udí podlá Bozej svätej vőle.

Ani rozum, ani vlastné sily nestacia k novému zivo
tu, preto potrebujeme Ducha Svátého!

Cselovszky

POZVÁNKA
Slovenskí evanjelici zijúci v Budapesti sa schádzajú 

kazdú nedel’u o 9. hodine na sluzby Borié v zborovej sieni 
Lutherovho dvora na Rákócziho ulici c. 57. Cirkevny 
zbor srdeéne pozyva záujemcov.
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Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én telkem
mel! -  mondja a Seregek Ura. Zak 4,6

VASÁRNAP Az ÚR, aki hegyeket formál, és szelet teremt, 
aki tudtára adja szándékát az embernek. Ám 4,13 (lKor 
2,10; Jn 14,23-27; ApCsel 2,1-8; Zsolt 97). Isten sosem 
szeretné akaratát ránk erőltetni, minket pedig akaratnél
küli bábokként mozgatni. Ő partnert keres az emberben, 
akivel közölheti szándékait, s ha az ember azt megértette, 
önként mondhat igent rá. Vajon mi könnyebb Istennek? 
Félelmetes sziklákból hegyeket formálni, vagy akaratát 
megértetni velem?

HÉTFŐ Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod 
felüditi telkemet. Zsolt 94,19 (Jn 14,16; Mt 16,13-19; lKor 
12,4-11; Zsolt 81). Az aggodalommal sok mindent tehet 
az ember. Amíg nincs tele vele a szívünk, addig azt mond
juk: ilyen az élet. Ha már teljesen elfoglalnak a félelmek 
és ránk telepszenek, még akkor is választhatunk: vagy 
engedjük, hogy elemésszenek és mindenki minket sajnál
jon, vagy pótszerekkel csillapítjuk aggodalmainkat, vagy 
szaván fogjuk Istent és rábízzuk a megoldást. A Szentlélek 
által Isten valóban felüdíti a hozzá fordulókat.

KEDD Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, 
zörgessetek és megnyittatik nektek. Mt 7,7 (Ézs 45,15; 
ApCsel 2,22-23,32-33,36-39; Zsid 10,1-18) Isten ajándé
kai nem fognak maguktól az ölünkbe hullani. A keresésre, 
zörgetésre nekünk van szükségünk. Nagyobb lesz az örö
münk, ha kérés és keresés után találunk meg valamit, amire 
lelkűnknek nagy szüksége van. Isten atyai szíve pedig gon
dosan elrejt egy újabb ajándékot egy újabb ajtó mögé, s az 
ajándékot rejtő ajtók nem fogynak el, amíg élünk. Sőt az 
igazi kincs életünk legvégén tárul fel.

SZERDA Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél 
nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. 
Jn 10,29 (Zsolt 36,8; ApCsel 10,34a, 36-43; Zsid 
10,19-25). Biztosítótársaságok sokasága gazdagodik meg 
abból, hogy az ember biztonságra, elrejtettségre vágyik.

Mivel ezt a vágyat szemmel látható lakatok és kézzel ta
pintható bankjegyek nem elégítik ki, nem nyugodhatunk 
addig, amíg a mélyen kielégítő biztonságot meg nem ta
láljuk. Ez a biztonság pedig, abban áll, hogy parányi 
életünk a hatalmas, világkormányzó Isten tenyerében 
van elrejtve.

CSÜTÖRTÖK Jön az ÚR napja, bizony közel van már! 
Jóéi 2,1 (Zsid 10,24-25; ApCsel 4,8-21; Zsid 10,26-31). 
Sokféleképpen fogadhatjuk ezt a mondatot: van, akinek 
örömhír, van akinek riasztó tény, van aki az utolsó nap 
gondolatát is elhessegeti magától. Isten örömhimek szán
ta, mert Ő már tudja, milyen folytatást készített az ember
nek. Olyat, amilyet „embernek szíve el sem gondolhat". Ha 
a tegnapi igének engedve, Isten tenyerébe helyezted élete
det, nyugodtan és bizalommal tekinthetsz az Úr napja felé.

PÉNTEK Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Zsolt 32,8 
(Fii 4,9; ApCsel 4,23-31; Zsid 10,32-39). A játszótéren 
szaladgáló gyerekek közül azonnal ki tudjuk válogatni 
tekintetünkkel a mieinket, s rájuk különös gonddal figye
lünk, ha elesnek, vagy bántják őket, azonnal közbelépünk. 
Isten szemei is úgy „forognak a földön”, hogy az övéit 
szüntelenül szemmel tartja. Ugye, most nyugodtan nézhet 
fád Isten? Nem teszel olyasmit, ami miatt inkább kerülnöd 
kellene tekintetét?

SZOMBAT Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! 
Adj annyi eledelt, amennyi szükséges! Péld 30,8 (lTim 
6,7-8; ApCsel 8,14-25; Zsid 11,1-7). Ez az ige Salamontól 
származik, aki igencsak megismerhette a gazdagság összes 
előnyét és hátrányát, s mindehhez bölcsességet is kapott. 
Ha nem kérünk Istentől értelmet, bölcsességet, hogy helye
sen lássuk anyagi helyzetünket, akkor tékozlás, kétségbe
esés, hamis biztonságérzet vagy hajszoltság fenyeget. Mi
előtt pénzünk, házunk, élelmünk gyarapodásáért imádkoz
nánk, kérjünk Istentől helyes látást, hogy valóban tudjunk 
bánni azzal, amit kapunk.

Bálint Józsefné

PÜNKÖSDVASÁRNAP IGÉJE

Húzzuk az igát
Kijelentő módban, de felszólí

tásként is keserű kifakadás: húz
zuk az igát. Húzzuk a mindenna
pok igáját, mit is tehetnénk egye
bet? Reggel az ébresztőóra csörgé
se úgy indít sietségre, mint régi iga
vonókat az „ösztöke”. Gyors reg
geli, néhány intő szó a gyerekek
hez, hogy figyeljenek az órákon és 
ne hagyják otthon a tízóraiukat. 
Aztán a napi m unka... Visszafoj
tott vagy udvarias szavakkal álcá
zott dühöngés, hogy nem „húz” 
mindenki egyformán. Sokan meg
romlott házasságukat is igának ér
zik, amitől szívesen szabadulná
nak. Mások anyagi érdekekért, a 
birtoklás gyönyöréért hajtják fejü
ket igába, s valóban „inaszakad- 
tig”, egészségüket, életüket veszé
lyeztetve és pusztítva vállalnak a 
nyakukba újabb terheket. Ebben a 
szituációban a vallásos élet a maga 
előírásaival, kötelezettségeivel, er
kölcsi normáival újabb igának tű
nik, amit igyekszik elkerülni az 
ember.

Pedig a Szentlélek nem igába 
hajt, hanem szabaddá tesz. Ez 
pünkösd örömüzenete^ Pál apostol 
így vall erről; ahol az Ú r Lelke, ott

a szabadság (2Kor 3, 17). Hinni, 
Istenhez tartozni, Jézust követni 
nem nyűg, nem megbéklyózó kö
töttség, nem ige, hanem felszaba
dulás. A pünkösdi Lélek Jézus sza
badító munkáját folytatja és teszi 
aktuálissá, amiről az evangéliu
mok tanúskodnak.

Jézus korának vallásos vezetői a 
„nem szabadok” igájával terhelték 
meg a zsinagógák gyülekezetét: 
nem szabad szombaton gyógyítani, 
nem szabad mosdatlan kézzel enni, 
nem szabad pogányok küszöbét át
lépni, nem szabad bűnösökkel egy 
asztal mellé ülni, nem szabad, nem 
szabad, nem szabad! Jézus azonban 
nem alávetettje, hanem szabad Ura 
a „nem szabadoknak” és követőit is 
ebben a szabadságban részesíti.

A Jézus adta szabadság, a Szent
lélek szabadsága nem a szabados
ság önkénye, amely az önpusztítás 
és mások életének megrontása 
árán is igényli magának a „szabad
ságot” . Micsoda szabadság az, 
amely mások boldogtalansága 
árán enged szabad utat a vágyak
nak, amely másokon szabadon ke
resztül gázol, hogy önérdekét érvé
nyesítse, amely szabadon engedi,

hogy szenvedélyek, indulatok, ér
dekek, téveszmék és rögeszmék 
rabjává legyek?

Jézus, akinek a neve is „szabadi- 
tó t” jelent, más szabadságot ad 
övéinek a Szentlélek által. M ár 
születése előtt erre utal az angyal 
szava: ő szabadítja meg népét bű
neitől (M t 1,21). Feltámadás után 
pedig ezt m ondta tanítványainak: 
Vegyetek Szentlelket! Akiknek 
megbocsátjátok a bűneit, azok bo
csánatot nyernek, akikéit pedig 
megtartjátok, azoknak bűneik 
megmaradnak (Jn 20, 22-23). 
A Szentlélek Jézus bűnbocsánatá
nak szabadságában részesít. Nem 
vagyok többé a bűn rabságában. 
Nem kell azt tennem, amit a bűn 
diktál. Szabad vagyok arra, hogy 
a rosszat jóval viszonozzam. Sza
bad szeretnem ott, ahol mások 
gyűlölnek. Nem kell követnem a 
korszellem törvényeit. Nem füg
gök attól, hogy mások megtapsol
nak vagy éppen kifütyülnek. Sza
bad vagyok a jóra. Szenvedélyek 
nem kötöznek meg. Az önzés m a
gánzárkájának ajtaja megnyílt 
előttem. Szabad vagyok! Jézus 
szabadított meg. A Szentlélek ré
szesített ebben a szabadságban.

M iért húznánk tovább az igát?
Madocsai Miklós

PÜNKÖSDHÉTFŐ IGÉJE
ÉLETÜNK TÜKRÉBENKICSODA JÉZUS 

Máté 16,13-18
Alapigénk gerincét egy kérdés és a 

ráadott válasz alkotja. A kérdés ez: „Ti 
kinek mondotok engem?” A válasz pe
dig -  amely Jézus helyeslésével is talál
kozott -  így hangzik: „Te vagy a Krisz
tus, az élő Isten Fia.”

1. Igen nehéz megmondani, hogy ki
csoda valójában a másik ember. Félre
ismerhetjük egymást és ez kihathat 
kapcsolatainkra, cselekedeteinkre. Sú
lyos következménye is lehet ennek. Vi
lágunkban mennyi bonyodalom követ
kezik abból, hogy emberek és népek 
nem ismerik igazán egymást. Csak sej
tések, benyomások, érzések és hangu
latok kényszerítésében beszélnek és 
cselekednek.

Mindez indokolja, hogy Jézus kérdé
sét nagyon komolyan vegyük és lelkiis
meretesen feleljünk rá. Ne arra gondol
junk, hogy mit illik, vagy mit szeret
nénk válaszolni! Az elolvasott igében 
Jézus maga áll előttünk és kérdez. Ő 
tudja, mi van a szívünkben és hogyan 
gondolkodunk.róla. önmagunk érde
kében kell őszintén válaszolnunk. Csak 
az őszinte válasz teheti lehetővé, hogy 
áldott és ígéretes legyen Jézussal való 
kapcsolatunk.

2. Hiteles vallomásra az a mondat 
segíthet, amelyben Péter önmaga és ta
nítványtársai nevében szól. Szavaiból 
három fontos mozzanatot kell kiemel
nünk.

Az első annak hálás elismerése, hogy 
ők Jézusban megismerték az Istent. Is
ten ugyanis a természetes ember szá
mára rejtett, kiismerhetetlen és ezért 
érthetetlen. Az értelem számára rejtély. 
Akaratunk számára elfogadhatatlan. 
Lehetőségeink alapján kezelhetetlen. 
Olyasvalaki tehát, akivel semmit sem

tudunk kezdeni, aki zavarbaejtő és két
ségek közé taszító. Hajlandók vagyunk 
feltételezni róla, hogy kénye-kedve sze
rint cselekszik. Péter azonban társaival 
együtt mindennek ellenkezőjét élte át és 
tapasztalta meg. Ők Jézus által Isten 
igazi arcát ismerték meg, olyasvalaki
nek az arcát, akinek lényegét csak az 
„atya” szóval lehet kifejezni. Isten az, 
aki nem gyűlöl, hanem szeret, nem 
bosszút szomjaz, hanem megbocsát, 
nem halálra taszít, hanem életre hív el. 
Az Atyaisten szemei nem féltékenyen 
és rosszindulatúan, hanem megértéssel 
és irgalmasan figyelik életünket.

A második mozzanat az Isten szava
hihetősége melletti bizonyságtétel. 
Minden úgy van és úgy lesz, ahogyan 
Isten mondja. Jézus elküldésével Isten 
régi ígéreteit valósította meg. Beszédé
re, kijelentéseire építeni lehet! ő  nem 
azért beszél, hogy szándékait elrejtse. 
Szava egyértelmű és embert-pártoló.

Az utolsó mozzanat pedig arra fi
gyelmeztet, hogy Istennek Jézus által 
lehetővé tett ismerete meghatározza 
magatartásunkat, életfelfogásunkat, 
emberekhez fűződő kapcsolataink lé
nyegét. Nem cselekedhetünk úgy, hogy 
az ellent mondjon annak, ahogyan Is
ten cselekszik velünk. Isten szeretete 
lehetetlenné teszi, hogy szeretetlenek 
legyünk. Irgalmasságát tapasztalva 
nem lehetünk irgalmatlanok, bocsána
tát elnyerve, tudnunk kell megbocsáta
ni és kegyelmétől körülvetten nem vál
hatunk embertelenekké. Amint vilá
gossá válik előttünk, hogy kicsoda szá
munkra Jézus, azonnal tisztában kell 
lennünk azzal, hogy milyenné kell len
nünk.

A fentiekre gondolva, müyen választ

adhatunk Jézus kérdésére: „Ti kinek 
mondotok engem?” Mondhatjuk-e hi
telesen, hogy Jézus annak az élő Isten
nek a Fia, aki Atyánk, akinek szava 
éltet, akinek minden cselekedete hű
ség? Jézus kérdésére mi az életünk vá
lasza?

Bohus Imre

IMÁDKOZZUNK
Jézusunk, Lelked által tedd őszintévé 

és hitelessé keresztyénségünket! Ámen.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 19.00-19.15-ig, 11 m-es rövid
hullán»), 7365 kHz május 21. szombat: 
Levelesláda -  Gáncs Péter

május 22. vasárnap: Gémes István 
áhítata.

Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19

A LELEK AJÁNDÉKA
János 4,5-19, 28-30

Jézus -  életet jelentő vízként -  
mindenkinek adni akarja Lelkét. 
Ajándékozó kezét ne taszítsuk fél
re! Ezért figyeljünk a következők
re:

1. Ne áltassuk magunkat azzal a 
gondolattal, hogy valamiképpen 
méltók vagyunk Jézus Lelkére! Bi
zonyos magatartás jutalm aként 
képzeljük el igen sok esetben, 
olyan folyamat természetes lezárá
saként, amelyben kiérdemeltük. 
Jézus azonban nem az adok- 
veszek törvénye szerint cselekszik 
velünk. Szeretete nem alku tárgya. 
A samáriai asszonnyal való beszél
getésében nyilvánvalóvá tette, 
hogy Ő a szomjazókat szeretné 
megsegíteni. Azokat az embereket, 
akik rádöbbennek tehetetlensé
gükre, és akiknek fájni kezd, hogy 
éppen az élethez legfontosabb 
hiányzik életükből. Hihetetlennek 
tűn ik : Jézus azoknak ígéri Lelkét, 
akik „csak” szomjaznak rá, akik 
számára elnyerése lehetetlennek 
látszik, akik nem tudnak mást ten
ni, csak kérni! „H a ismernéd az 
Isten ajándékát... te kértél volna 
tőle, és ő adott volna neked élő 
vizet.” (10. v.)

2. Hálásan vegyük tudomásul, 
hogy múltunk semmiféle gyengesé
ge és bűne nem lehet akadálya a 
Lélek elnyerésének. A samáriai 
asszonnyal való beszélgetésben Jé
zus tudatosan arra törekedett, 
hogy az múltjával szembesülve, 
elismerje, vállalja azt. N ekünk is 
sok a takargatnivalónk. Rengeteg 
energiát fordítunk a látszat megőr
zésére. Szeretnénk sötétben, feltá
ratlanul hagyni mindent, ami sö
tétség bennünk. Á llandóan mene
külünk az elől, aki m egmondhat 
nekünk mindent, am it tettünk, 
(vö. 29. v.) A kegyességünk, vallá
sosságunk, .jóságunk” is ilyen me
nekülés. Az asszony, am ikor Jézus 
ezt m ondta neki: „Menj el, hívd a 
férjedet és jöjj vissza!” -  élete nagy 
döntéséhez és válaszához érkezett. 
Szó nélkül elfordulhatott volna Jé
zustól, vagy hallgathatott volna. 
De am ikor semmit sem szépítve 
kim ondta: „Nincs férjem” , leom
lo tt az a gát, amely távol tarthatta

volna tőle az élő vizet, az újjáte
remtő Lelket.

3. Bízzunk kételkedés nélkül Jé
zusban, aki szüntelenül hirdetteti 
nekünk, hogy Lelke igazi életre in
dító és segítő erő. A sivatagban 
csak o tt lehet oázis, ahol valami
lyen módon jelen van a víz. Nélkü
le a halál, a reménytelenség, a 
pusztulás az úr. A víznek sorsfor
dítójelentősége van: megújít, meg
változtat, reménységet ad. Jézus 
szóba áll velünk, beszél hozzánk, 
ezért lehetséges, hogy a halál álla
potából kiszabadulva életre jus
sunk. Szava az élő víz, ő maga 
erősíti: „ ...azok a beszédek, ame
lyeket én szóltam nektek, Lélek és 
élet.” (6,63.) Ne hangulatok felkel
tésére törekedjünk. N e az legyen 
döntő számunkra, hogy mit ér
zünk. Ne egymásra tornyosuló, 
egymást felülmúló élmények vágya 
tartson hatalm ában! Isten adja 
meg nekünk a samáriai asszony 
csodálkozását, amelyet az váltott 
ki belőle, hogy Jézus megszólítot
ta. (9. v.) Világunkban az a legígé
retesebb esemény, hogy Jézus be
szél, megszólít és szavában egészen 
közel kerül hozzánk.

4. Ne szűnjünk meg azért imdá- 
kozni, hogy ne mondjunk ellent, 
am ikor Jézus Lelke kiáradásának 
medrévé akarja formálni életün
ket. A samáriai asszony élete meg
változása után nem tudott egyedül 
m aradni. Örömmel sietett oda, 
ahonnan eddig menekült. Kereste 
a találkozást városa lakosaival, 
jóllehet azért ment délben a forrás
hoz, hogy senkivel se találkozzék. 
Jézus Lelkét ajándékba kapva 
azért kezdett munkálkodni, hogy a 
Lélek mások életének nagy ajándé
kává legyen. Beteljesült rajta, am it 
Jézus így fogalmazott meg: „Aki 
hisz énbennem ... annak belsejéből 
élő víz folyamai ömlenek.” (7, 38.)

Bohus Imre

IMÁDKOZZUNK!
Ür Jézus áldunk, hogy mi is megkap

hatjuk Lelkedet. Méltatlanok vagyunk 
rá, mégis bizalommal kérjük Tőled. 
Tégy mindnyájunkat Lélek-hordozóvá! 
Ámen.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1994. május 22.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. 10. német Beate Brauckhoflf; de. 
11. (úrv.) Szebik Imre; du. 6. (vespera) Bali- 
cza Iván. XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. 
Szebik Imre. Pesthidegkút, II. Báthory u. 8. 
de. fél 11. (úrv.) Kőszeghy Tamás. Csillag
hegy, III. Mátyás kir. út. 31. de. 10. Donáth 
László. Óbuda, III. Dévai Biró M. tér de. 10. 
(úrv.) Bálint László. Újpest, IV. Leibstuck 
Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos. V. Deák 
tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky Péter; de. 11. 
(úrv.) Pintér Károly; du. 6. Gerőfi Gyuláné.
VII. Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szir
mai Zoltán; du. 6. Muntág Andomé. VIII. 
Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza. VIII. 
Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza.
VIII. Rákóczi út 57/b. de. 9. szlovák Cse- 
lovszky Ferenc. VIII. Vajda Péter u. 33. de. 
fél 10. (úrv.) Józsa Márton. IX. Thaly Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál. Kőbánya, 
X. Kápolna u. 14. de. fél 11. (úrv.) Józsa 
Márton. X. Kerepesi út 69. de. 8. dr. Szabó 
Lajos. Kelenföld, XI. Bocskai út 10. de. 8. 
(úrv.) Missura Tibor; de. 11. (úrv.) Missura 
Tibor—Csepregi András; du. 6. Csepregi 
András. XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Csep
regi András. Budahegyvidék, XII. Tartsay V. 
u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. 
(úrv.) Takács József; du. fél 7. Kőszeghy 
Tamás. XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj. 
Kendeh György. XIII. Frangepán u. 43. de. 
8. if]. Kendeh György. XIV. Lőcsei út 32. de. 
11. (úrv.) dr. Szabó Lajos. XIV. Gyarmat u. 
14. de. fél 10. dr. Szabó Lajos. Pestújhely,
XV. Templom tér de. 10. Bízik László. Újpa
lota, XV. Hártyán köz du. 5. ökumenikus. 
Rákospalota, Nagytemplom, XV. Régifóti út 
73. de. 10. Bolla Árpád. Rákosszentmihály,
XVI. Hősök tere de. 10. dr. Karner Ágoston. 
Cinkota, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. 
Szalay Tamás. Mátyásföld, XVI. Prod ám u. 
24. de. 9. Szalay Tamás. Rákoshegy, XVII. 
Tessedik S. tér de. 9. (úrv.) Kosa László. 
Rákoscsaba, XVII. Péceli út 146. de. 9. (úrv.) 
Kustra Csaba. Rákoskeresztúr, XVII. Pesti 
út 111. de. fél 11. (úrv.) Kosa László. Rákos
liget, XVII. Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kust
ra Csaba. Pestszentlőrinc, XVIII. Kossuth tér 
3. de. 10. Havasi Kálmán. Pestszentimre,
XVIII. Rákóczi út 83. (ref. templom) de. 
háromnegyed 8. Havasi Kálmán. Kispest,
XIX. Tempolom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú. 
XIX. Kispest, Hungária út 37. de. 8. Széli 
Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX. Ady E. u. 89. 
de. 10. Győri János Sámuel. Csepel, XXI. 
Deák tér de. fél 11. Mezősi György. Budafok, 
XXII. Játék u. 16. de. 11. Rozsé István. Bu
daörs, Ref. Imaház de. 9. Rőzse István. Tö
rökbálint, Szent István út du. fél 5. Budakeszi 
de. 8. Kőszeghy Tamás.

PUNKOSD VASARNAPJAN az ol
tárterítő színe: piros. A délelőtti isten- 
tisztelet oltár előtti igéje: ApCsel 
5,27-32; az igehirdetés alapigéje: Jn 
4,5-19, 28-30.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A MAGYAR RÁDIÓBAN. Pün
kösd ünnepén, vasárnap 10.05-kor a 
Kossuth Rádióban evangélikus istentisz
teletet hallhatunk a Miskolc-Diósgyőri 
templomból. Igét hirdet: Veczán Pál lel
kész.

HAZAI ESEMENYEK
Ismét megrendezik a KÖRNYE

ZETVÉDELMI VILÁGNAP ÖKU
MENIKUS ÜNNEPÉT, ÜLTES
SÜNK MI IS ALMAFÁKAT címmel. 
A konferencia központi magját a ke- 
resztyén/keresztény értékek beépítése, 
érvényesítése a kömyezetügyi és társa
dalmi munkába témakör kérdéseinek 
feldolgozása képezi. A konferencia he
lye a Ráday kollégium (H-1094 Ráday 
u. 28.), időtartama 1994. június hó 3-án 
du. 2-től június hó 4-én késő délutánig. 
Részvételi díj nincs, kimondottan ön
kéntes támogatás a színvonal emelését 
segíti. Jelentkezést a Missziói és Kör
nyezetügyi Központ H-1126 Tartsay 
Vilmos u. 11. címre lehet küldeni.

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája május 22-én: imádkoz
zunk azért, hogy a megérdemelt bünte
tést az emberi méltóságot figyelembe 
véve szabják ki az azt megérdemlőkre, 
hogy ezzel ne a személy, hanem a rossz 
tett elítélése nyilvánuljon meg.

A Keresztény-Zsidó Társaság május 
25-én, szerdán du. 6 órakor a Deák téri 
gyülekezeti teremben (V., Deák tér 4. 
I. em.) Tudományos emlékülést rendez 
a Holocaust 50. évfordulóján. Minden
kit szeretettel várnak.

Az Evangélikus Külmissziói Egyesü
let rendezésében 1994. nájus 30-án, hét
főn du. fél 6-kor a kelenföldi gyüleke
zet tanácstermében (XI., Bocskai út 
10.) Nemeshegyi Péter jezsuita misszio
nárius tart beszámolót „36 év Japán
ban” címmel. Igét hirdet: Bencze Imre 
ny. lelkész.

Minden érdeklődőt szeretettel vár
nak.

Szarvaskend Község Önkormányzata 
alsótagozatos körzeti általános iskola 
igazgatói és óvodavezetői állás pályá
zatát hirdeti meg. Mindkét álláshoz 
szolgálati lakást biztosítunk.

A pályázatokat Szarvaskend község 
polgármesteréhez kell benyújtani. Cí
me: dr. Ley Ferenc 9913 Szarvaskend, 
Fő u. 2.

JÖ JJÖ N  CSENDESHÉTRE!
Az Evangélikusok Közössége az 

Evangéliumért (EKE) csendesheteket 
tart a BÉTHEL Evangélikus Missziói 
Otthonban (2081) Piliscsaba, Széche
nyi u. 8.) a következő időpontokban: 

június 20-25. (hétfő déltől szombat 
délig): Családi és gyerm ekhét, 
június 26-július 2. (vasárnap délután
tól szombat délig): Ifjúsági csendeshét 
több korcsoportban, 
augusztus 22-27. (hétfő déltől szombat 
délig): F elnőttek csendeshete, 
Részvételi dij: 1500,- Ft/nap, ill. 
1800,- Ft/nap.

Jelentkezést az Otthon címére szíves
kedjen küldeni. A visszaigazoló levél 
további tájékoztatást is fog adni.

szervezett evangélizációs hetét 
1994. május 30.-jűnius 4-ig tartjuk 
Szarvason az Evangélikus Ó-templomi 
gyülekezet volt középhalmi iskolájában 
(Középhalom, Szarvas külterülete)
A részvételi szándékot kérjük előre jelez
ni: Józsáné Káltai Katalin 5540 Szarvas, 
Arborétum u. 12. Tel.: 66/313-423. 
Gyülekezés: május 30. 10 órától. 
Befejezés: június 4. 12 óra.
Étkezési hozzájárulás: 1500,- Ft. 
Hozzon magával: ágyhuzatot, tisztálko
dási eszközöket, Bibliát, jegyzetfüzetet. 
A résztvevőket az ó-templomi gyüleke
zet lelkészi hivatalától a helyszínre szál
lítjuk. A rászorulókat anyagi segítség
ben részesítjük.
Adományok a helyszínen fizethetők.

ORSZÁGOS ERŐNLÉTI 
BAJNOKSÁG

Az evangélikus lelkészek második 
országos erőnléti bajnoksága Hartán, 
1994. június 4-én szombaton reggel 8 
órakor kezdődik, nem lelkészek számá
ra is. Egész napos sport- és kulturális 
program várja az érdeklődőket.

Templomépületekhez fazsindely megren
delhető. Tel: 42/312-349.

Az Evangélikus Egyház Lelki Segély 
Szolgálatának folyó évi második iszá
kos- és egyéb szenvedélybetegek részére

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. május 23.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. német Brauckhoff Beata; de. 11. 
(úrv.) Mózes Árpád kolozsvári püspök; du. 
6. Szilas Attila. XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 
9. Szilas Attila. Pesthidegkút, II. Báthory u.
8. de. fél 11. Takács József. Csillaghegy, III. 
Mátyás kir út 31. de. 10. Donáth László. 
Óbuda, 111. Dévai Bird M. tér de. 10. Bálint 
László. Újpest, IV. Leibstück Mária u. 
36-38. de. 10. Blázy Lajos. V. Deák tér 4. de.
9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) Gerőfi 
Gyuláné; du. 6. Zászkaliczky Péter. VII. Vá
rosligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Muntag An
domé; du. 6. Nagy Zoltán. Vili. Üllői út 24. 
de. fél 11. Kertész Géza. VIII. Karácsony S. 
u. 31-33. de. 9. Kertész Géza. VIII. Rákóczi 
út 57/b. de. 9. szlovák Cselovszky Ferenc. 
Vili. Vajda Péter u. 33. de. fél 10. Kinczler 
Irén. IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. 
Rédey Pál. Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 
11. (úrv.) Kinczler Irén. X. Kerepesi út 69. de. 
8. Bácskai Károly. Kelenföld, XI. Bocskai út
10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. 11. 
(úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. Missura Ti

bor. Budahegyvidék, XII. Tartsay V. u. 11. 
de. 9. (úrv.) Kőszeghy Tamás; de. 11. (úrv.) 
Kőszeghy Tamás; du. fél 7. XIII. Kassák 
Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György. XIII. 
Frangepán u. 43. de. 8. ifi. Kendeh György. 
XIV. Lőcsei út 32. de. II. (úrv.) Bácskai 
Károly. XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Bács
kai Károly. Pestújhely, XV. Templom tér de.
10. Bízik László. Újpalota, XV. Hártyán köz 
du. 5. ökumenikus. Rákospalota, Nagytemp
lom, XV. Régifóti út 73. de. 10. Bolla Árpád. 
Rákosszentmihály, XVI. Hősök tere de. 10. 
dr. Karner Ágoston. Cinkota, XVI. Batt
hyány I. u. de. fél 111 Szalay Tamás. Mátyás
föld, XVI. Prodim u. 24. de. 9. Szalay Tamás. 
Rákoshegy, XVII. Tessedik S. tér de. 9. Kust
ra Csaba. Rákoscsaba, XVII. Péceli út 146. 
de. 9. Kosa László. Rákoskeresztúr, XVII. 
Pesti út 111. de. fél 11. Kustra Csaba. Rákos
liget, XVII. Gózon Gy. u. de. 11. Kosa 
László. Pestszentlőrinc, XVIII. Kossuth tér 3. 
de. 10. (úrv.) Havasi Kálmán. Pestszentimre, 
XVni. Rákóczi út 83. (ref. templom) de. 
háromnegyed 8. Havasi Kálmán. Kispest, 
XIX. Tempolom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú. 
XIX. Kispest, Hungária út 37. de. 8. Széli 
Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX. Ady E. u. 89.

de. 10. Győri János Sámuel. Csepel, XXI. 
Deák tér de. fél 11. Mezősi György. Budafok, 
XXII. Játék u. 16. de. 11. Rőzse István.

PÜNKÖSD HÉTFŐN az oltárterítő 
színe: piros. A délelőtti istentisztelet oltár 
előtti igéje: ApCsel 15,7-12; az igehirde
tés alapigéje: Mt 16,13-18 (19-20).

„A LEGSÖTÉTEBB KORSZA
KOKBAN IS VILÁGÍT A FÉNY” cím
mel portréfilmet láthatunk Gémes Ist
ván lelkészről május 29-én, vasárnap 
11.20-kor a TVl-en.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a TV1. május 29-én va
sárnap 16.05-kor. A műsorban portrét 
láthatunk dr. Kardos Ernőről. (Május 
29-én műsorváltozás lehetséges.)

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK! cím
mel egyházunk félóráját közvetíti a Kos
suth Rádió május 30-án, hétfőn 13.30-kor.
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Micsoda vigasztalás ez! 

Hiszen a teljes Szentháromság mindegyik személye

azon van,

hogy a szegény, nyomorult embert 

bűnből, halálból, ördög hatalmából 

megigazulásra, örök életre -  Isten országába

segítse

Luther

A TARTALOMBÓL

A KÖVEK ÉNEKELNEK...

ÁLDOZAT NÉLKÜL NINCS ELET

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET 
ERÖSPUSZTÁN

INagygeresd -  ültári szolgálat

A KÖLCSÖNÖS SZERETET ES BIZALOM ERŐSÍTTESSÉK...
Emlékezés Nagygeresden

1833. május 15-én Nagygeresden fogadták el és írták alá azt az egyezséget, 
melyet Dunántúl nyugati részének evangélikus és református gyülekezetei kö
töttek meg „az istentiszteleti gyakorlatról, kölcsönös szolgálattételről, fizetés 
és szolgálatbeli tartozásokról." Evangélikus részről Kis János szuperintendens 
(későbbi püspök), református részről Tóth Ferenc szuperintendens vezette a 
küldöttséget, mely az egyezséget megteremtette. Az egyháztörténetbe „Nagy- 
geresdi Egyezség" néven vonult be. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ezt 
megelőzően 1830. május 6-án az Abaúj-megyei Kéren is kötöttek hasonló 
tartalmú egyezményt a Tiszán túliak. Április 30-án tartott a két egyház közös 
megemlékezést a nagygeresdi evangélikus templomban, a 161. évfordulón.

A z  ünnepi előadást Tőkéczki 
László történész, egyetemi docens, 
református presbiter tartotta. Ott 
volt a két esperes is, Zügn Tamás 
evangélikus és Szakáll Elemér re
formátus, valamint a gyülekezetét 
gondozó két lelkész, Jánosa Attila 
répcelaki evangélikus és Szentpáli 
Imre celldömölki református lel
kész. A szombathelyi református 
és a répcelaki evangélikus énekkar 
szolgálata is emelte az ünnepély 
áhítatát.

Márkus Mihály püspök Jn
17,20-21 alapján az értünk imád
kozó Jézust állította a gyülekezet 
elé, akinek az a célja, hogy mind
nyájan egyek legyenek. Ehhez a 
Krisztus vonzáskörében kell élni. 
Sajnos, az egyháztörténelem azt is 
bizonyítja, hogy a reformáció á l- . 
dásai mellett egyre tovább gyűrűző 
szakadások is bekövetkeztek. Mi
nél messzebb vagyunk egymástól, 
annál messzebb vagyunk az élő 
Krisztustól és annál jobban tu
dunk gyűlölködni és szétszakadni. 
Hála, hogy ennek ellenére még 
van, aki imádkozik értünk... Őriz
zük atyáink örökségét, ezért imád
kozik értünk Jézus.

Szebik Imre püspök Jn 13,34—25 
szólt arról, hogy az evangélium fe
lette van a liturgikus hagyomány
nak, a felekezeti tanításnak -  min
dig összekapcsol. Az összetartozás 
mindenekfelett - ,  ezt ne feledjük. 
Az egyházak összetartozása példa
értékű. „Erről ismeri meg a vi
lág ...” A szeretet megélése parancs 
számunkra. Együttérezni ma is 
kell. Munkanélküliekkel, elesettek
kel, ifjúságunkkal... A nagygeresdi 
példa tanít minket: anélkül, hogy 
egyesülni akartak volna, hogy fel
adták volna hitelveiket, tradícióju-

Mit is tartalmazott a Nagygeres
di Egyezség? Fő célja ebben a 
mondatában összegeződik: „a két 
felekezetek között a kölcsönös sze
retet és bizalom annál inkább meg
erősít tessék." Mindkét felekezet hí
veinek kötelességévé tették, hogy 
„egymásnak templomát és a temp
lomnak szolgáit illendő tiszteletben 
tartsák és egyik a másiknak hitfor
máját és rítusait versengésetek vagy 
gúnyolódásnak tárgyává sohase te
gyék." Intézkedtek arról, hogy a 
két felekezethez tartozó diákokat 
minden tudományban egyenlően 
oktassák, de a vallás és hitre tar
tozó tudományokban saját kate
kizmusok szerint tanítsák. A kon
firmációra való felkészítést és a 
konfirmálást minden felekezet ma
ga végezze. Intézkedtek a vegyes
házasságokról is. Az evangélikus 
és református felek házasságköté
sénél tilos a reverzális: „legjobb ezt 
a rendszabást követni: nem nemet 
kövesse (sexus sequi túr sexum)." 
Részletes szabályozást találunk az 
egyezségben arról, hogy ahol az 
egyik felekezet többségben van, 
vagy anyaegyházközsége van és a 
másiknak nincs helyben lelkésze, 
miként kell alkalmazni a fenti el
veket és hová kell fizetni az egyhá
zat fenntartó járulékot vagy a stó
lát.

A kölcsönös szeretet és bizalom 
erősítése volt a cél és ez annak a 
kornak ökumenikus törekvéséről 
szép példát mutat. Ma, az ökume- 
né századában jó  volt minderre 
emlékezni és tovább erősíteni a 
szeretetet és bizalmat.

*
A környező gyülekezetek népe 

nagy számban gyülekezett össze a 
Türelmi rendelet idején épült szép 
templomban. Két egyházkerület il
letékes püspöke tarto tt igehirde
tést: Márkus Mihály református és 
Szebik Imre evangélikus püspök.

Jánosa Attila lelkész, Szebik Imre püspök, Tőkéczki László 
történész, M árkus M ihály református püspök, Szakáll 
Elemér református és Zügn Tamás evangélikus esperes

kát, Krisztushoz tartozásukat, 
iránta való szeretetüket, az össze
tartozást és a szeretetet gyakorol
ták. Ez a mai nap legyen nekünk 
az emlékezés és az összetartozás 
napja!

Ezután Tőkéczki László tartotta 
ünnepi megemlékezését az egyez
mény aktualitásáról és üzenetéről.

Az egyezség a protestáns egyhá
zak gyengeségének és erejének 
egyidejű felismeréséből fakadt.

Az ellenreformáció következtében 
nagy területeken csak szigetek és 
szórványok maradtak — ez volt a 
gyengeség. A felvilágosodás és sze
kularizáció beindulása után ismer
ték fe l  a lelkigondozás szükségessé
gét és az evangélium erejét, amely 
felülemelkedik a felekezeti falakon  
— ez volt az erő.

A két egyház sokféle helyi jellegű 
szokásban szabályozta híveinek és 
lelkészeinek együttélését, együttmű
ködését. Az első általában vett sza
bályozás Abonykérben történt 
1830-ban (Alsó-Zsolcai előmunká
latok után), a kidolgozottabb, rész
letekre kiterjedő egyezség -  ame
lyet 1900-ban megújítottak -  Nagy
geresden történt 1833-ban, a révko
máromi előmunkálatok után. A hely
szín valószínűleg tükrözi az itteni ek
lézsia gazdagságát, patrónusok által 
megalapozott tekintélyét.

A nagygeresdi egyezséget a törté
netileg kialakult felekezeti identitá
sok, hagyományok teljes tisztelete jel
lemzi. Az anyagi kölcsönösségen túl, 
amelyet részletesen szabályoz, bünteti 
a lélekhalászatot, a másik felszámo
lására törekvést. A felülről kikény- 
szeritett német (porosz) uniós kísér
let korában a türelem (tolerancia) 
mintaképe a nagygeresdi egyezség. 
A türelem sohasem a közömbösségből 
származik, hanem a másik elfogadá
sából, a vele együttélni tudásból. A mi 
korunk el akarja maszatolni a saját- 
szerűségeket, ők tiszteletre méltó elő
deink, meg akarták őrizni, azért, 
hogy minél gazdagabb bizonyságot 
tegyenek a mindenkihez szóló, szólni 
tudó Jézusról.

Különböző az evangélikus és a re
formátus vagy a katolikus egyházi ha
gyomány -  alkatilag vagyunk elté

rőek mi is valameny- 
nyien. Sokféle meg
szólító, elhívó örök
ség részesei va
gyunk, de tudnunk 
kell elődeink nyo
mán, hogy önma
gunk őrzésén, gaz
dagításán keresztül 
Megváltónk köve
tésére mutatunk el
térő és mégis közös 
utat. Nagygeresd 
példa arra, hogy 
nem a jellegtelene- 
dés, hanem a sok
színűség harmóniá
ja  a keresztyének 
közös útja.

Az emlékező istentisztelet és közgyűlés a szeretet és egymás megbecsülése 
jegyében fo lyt le. A nagyszámú gyülekezet a közös úrvacsoravételben is erősí
tette Urával és egymással való közösségét. A köszöntést mondó espereseken 
kívül dr. Odor Zoltán a Sitkéi Alapítvány két-két emlékérmét adta át a két 
egyház püspökének. A közös út folytatása, az ökumené hiteles megélése felé jó  
példa, együttes megerősödés volt ez az együttlét Nagygeresden.

Tóth-Szöllős Mihály

M indent megtett üdvösségünkre...
Ez a pünkösd ünnepe utáni első 

vasárnap, a Szentháromság vasár
napja egybeölelése mindannak, 
amit Isten szükségesnek látott fel
tárni önmagából, és számadás 
mindarról, am it értünk, embere
kért tett. Szeretném, ha nem té
vesztenénk szem elől, hogy a 
Szentháromság egy Istenről szóló 
sarkalatos keresztyén tanítás való
ban összegezése, végeredménye a 
hívő megismerésnek, és nem a kez
dete. Betetőzés és nem alapvetés. 
Ne tegyük hát a hit feltételévé sem 
m agunknak sem másoknak a 
Szentháromság titkának elfogadá
sát. Értelmünk meg fog botlani az 
„egy három ” és a „három  egy” 
számtani képtelenségén, amin nem 
segít az ilyenkor szokásos példá- 
lódzás a háromszöggel vagy a 
fénysugár hárm as természetével, és 
a hitünk m ár az első tétova lépés
nél elbukik. Nagyon tanulságos 
ebből a szempontból is átgondol
nunk az Újszövetség üzenetét. Se
hol nem találunk benne kifejezett 
tanítást a Szentháromságról. Ezt 
majd a későbbi korok keresztyénéi 
fogják megfogalmazni. Viszont az 
Újszövetségnek sok kijelentése 
m ár előkészíti a talajt hitünk ösz- 
szefoglalására a Szentháromságról 
szóló tanításban.

M ert Isten megmásíthatatlan 
akarata, hogy üdvösséget szerző, 
megtartó hit o tt szülessék, ahol 
igéjét hirdetik és meghallgatják, 
mégha dolgaiból nem is tudunk 
megérteni mindent. Isten igéje pe
dig az Ő nagy tetteit hirdeti. M ind
azt, amit megtett értünk, bűnös 
gyermekeiért. Számomra a Szent- 
háromságról szóló keresztyén hit
vallás elsősorban azt a boldogító 
felismerést hordozza, hogy Isten 
mindent megtett üdvösségünkre. 
Tehát elment a végsőkig érettünk. 
M int a példázatbeli pásztor elve
szett juháért Júdea pusztájában. 
Teremtő hatalmával létrehozta és 
mindmáig fenntartja ezt a csodála
tos, bonyolult világot. Életre hí
vott minket is, embergyermekeit, 
hogy megtaláljuk és megvalósítsuk 
életünk értelmét. De ezután sem 
vonult vissza fennséges isteni m a
gányába részvétlenül szemlélve bo- 
torkálásunkat és bukásainkat, ha

nem mellénk szegődött történelmi 
útunkon Jézus Krisztusban, hogy 
felismerjük szeretetét, elnyerjük 
bűnbocsánatát és visszataláljunk 
Hozzá. Am még ez sem volt elég. 
Még közelebb kellett férkőznie 
hozzánk, egészen a szívünkig. 
M ert bűnös elesettségünkben kép
telenek vagyunk arra, hogy szí
vünk felengedjen és őszinte biza
lomra gyűljön iránta. Ezért „ki
árasztotta az Ő szeretetét a mi szí
vünkbe a „Szentlélek által” (Róm 
5,5), hiszen ha ezt nem tenné, -  
ahogyan Luther mon'dja a Kiská
téban -  „nem tudnék Jézus Krisz
tusban, az én U ram ban hinni, sem 
őhozzá eljutni! Aki erre a hitre el
ju t, m ár nem ütközik meg a Szent- 
háromság titkán, hanem hálás 
szívvel elfogadja.

De az a tény, hogy a keresztyén 
hit, a Szentháromságról szóló taní
tásban teljesedik ki, még valamit 
elárul Isten szeretetéről. Ugyanis 
komoly kételyek merülhetnek fel 
bennünk az előbbi állítás igaza fe
lől. Valóban mindent megtett Isten 
üdvösségünkre? Eléggé hatékony 
m ódot választott Isten megsegíté
sünkre? Ha magunk életére és a 
világ állapotára nézünk, azt mond
hatjuk, hogy ez a „minden” bizony 
nagyon kevés. Nem tudta volna 
Isten, a világ U ra és Teremtője 
gyökeresen megváltoztatni a dol
gok menetét? Bizonyára talált vol
na erre is m ódot, de akkor reánk 
kellett volna erőltetnie magát, s 
engednünk kellene Neki, ha akar
juk, ha nem. Isten azonban követ
kezetesen tiszteletben tartja a Tőle 
kapott méltóságunkat. M ert nem 
sakkfigurának teremtett minket, 
akit kénye-kedve szerint tologathat 
az élet bonyolult sakktábláján, ha
nem önálló lénynek, aki csak akkor 
lehet boldog, még Istennel való 
kapcsolatában is, ha valamit ön
ként, szíve indításából cselekedhet. 
Amikor Isten azt az utat választotta 
hozzánk, amelyről a Szenthárom
ság titka árulkodik, minden bi
zonnyal az a szándék vezette Őt, 
hogy szívünket és gyermeki szerete- 
tünket nyerje meg magának. Ezért 
valóban mindent megtett.

Minden keresztyénnek létérdeke 
tehát, hogy vigyázzon a Szenthá

romságról szóló tanítás épségére. 
Történelmi tapasztalatunk, hogy 
ez a tanítás súlyos teológiai küz
delmeken, egyházszakadásokon 
keresztül forrott ki Krisztus után a 
negyedik században, és azóta is 
mindig akadnak olyanok, akik 
kétségbe vonják igazát. Nem kell 
ehhez szentháromságtagadónak 
lennünk. A Szentháromság taná
hoz ragaszkodó egyházakban is 
megtörténik, hogy időnként hol Is
ten felséges személye, hol Jézus 
megváltó műve, hol pedig a Szent
lélek munkája kerül előtérbe a hi
téletben, és így csonkává, egyolda
lúvá válik egész keresztyénségünk. 
Ne féltsük magunkat valamiféle 
hitbeli tudathasadástól, mintha a 
Szentháromság tanításának elfo
gadása odavezetne, hogy végül is 
nem tudjuk, kiben higgyünk. Kü
lönös dolog, mégis így van: a hit 
éppen a szentháromsághit egyen
súlyának megbomlásával veszíti el 
egyensúlyát. Jézus Krisztus és a 
Lélek munkája nélkül sohasem le
het teljes a bizalmunk Isten iránt. 
A Jézus Krisztusba vetett hit súly
talanná válik, ha nem áll mögötte 
Isten fennséges lényével és a Lélek 
megvilágosító, meggyőző ereje. Ha 
viszont valami lelki jelenség, le
gyen az bármely imponáló, nem 
Jézust állítja előtérbe és így nem 
állít az élő Isten elé, akkor semmi
képpen sem származhat a Szentié
lektől (lK o r 12,3). Törekedjünk 
hát a hit teljességére! Ehhez nyújt 
hathatós segítséget a Bibliánk, 
amely minden izében arról tanús
kodik, hogy a Szentháromság egy 
Isten teljes gazdagságát latba ve
tette üdvösségünkért.

Azon pedig ne csodálkozzunk, 
hogy értelmünk tanácsatalanul to
pog Isten nagyságos titkai előtt. 
Milyen szánalmas Isten volna Ő, 
ha a mi földhöz ragadt értelmünk
höz igazodnék! Akihez elért Isten 
és szívét meghódíthatta szeretete, 
nem kételkedik, hanem elámul és 
Pál apostollal együtt magasztalja 
Ő t: „Ö, Isten gazdagságának, böl
csességének és ismeretének mélysé
ge ! Milyen megfoghatatlanok az Ő 
döntései, és milyen kinyomozha- 
tatlanok az Ő útjai” (Róm 1,33.)

Dr. Cserháti Sándor

Külmissziói felelősség a magyar evangélikusságban
A keresztyén élet egyik fokmé

rője a missziói felelősség megélése 
a gyülekezetekben. Az egyház kül
missziói m unkája jele annak az 
életnek, örömnek, mely tagjait be
tölti, és, amelyet Jézus parancsá
nak engedelmeskedve tovább sze
retne adni, hogy m ások élete is 
örömteli, megváltott élet legyen. 
„Az egyház missziója szabadulást 
hoz az emberiségnek Isten bocsá
natának és kiengesztelődésének 
hirdetésével.” (Sólyom J.)

A magyarországi evangélikus- 
ság köréből m ár a 18. században 
volt, aki elindult a pogányok közé. 
Bár nagyon kevés m agyar evangé
likus misszionárius ju to tt el misz- 
sziós területre, még kevesebb azok
nak a száma, akiknek m egadatott 
a hosszú szolgálat lehetősége, még
is elmondhatjuk, hogy kisebb- 
nagyobb megszakításokkal, de 
mindig voltak m agyar testvéreink 
külmissziói szolgálatban a 18. szá
zadtól napjainkig. Terray László 
„Küldetésben” című könyve be
számol Pilder Görgy, Böhm Sá
muel, Hermann Adolf, Kunst Irén, 
Pauer Irma, Róth Henrik, Kunos 
Jenő, Leidenforst Tivadar és Bálint 
Zoltán szolgálatáról. Életük, áldo
zatkészségük, merészségük, lelke
sedésük példa lehet mindnyájunk 
számára.

A m agyar misszionárius jelölte
ket nem itthon képezték ki. (Ami
korra m egadatott, hogy missziói 
iskolát nyithassunk, bezárultak a

külföldre utazás kapui.) A herrn- 
huti, bázeli, brémai, lipcsei és lie- 
benzelli német és a finn misszió 
iskolái készítették föl őket erre a 
szolgálatra. De a missziói küldetés 
soha nem egy ember ügye. A ki
küldött vagy elbocsátott mögött 
imáival és anyagi támogatásával 
áll a háttérgyülekezet. A misszio
nárius pedig beszámolóival teremt 
kapcsolatot a misszionált terület 
keresztyénéi és az otthoni gyüleke
zet között.

Az első magyar „segélyegylet” 
Felsőlövőn alakult. Ők tám ogat
ták Böhm Sámuelt tanulmányai
ban és a bázeli misszió m unkájá
hoz kapcsolódtak. A századfordu
lón Schmidt Károly pozsonyi lel
kész a lipcsei misszióval vette fel a 
kapcsolatot. Scholz Ödönnel ők 
alapították az első külmissziós új
ságot, és vállalták egy tamul taní
tójelölt iskoláztatását. A lipcsei 
misszió küldöttsége látogatást is 
tett hazánkban, 30 gyülekezetben 
jártak , bizonyságot téve m unká
jukról, elhivatottságukról. H atá
sukra megalakult a Magyarhoni 
Ágostai Hitvallású Evangélikus 
Missziói Egyesület. Ez -  később id. 
Gáncs A ladár irányítása alatt -  a 
II. Világháború utánig m űködött, 
s az egyesületek feloszlatásáról 
szóló törvény szüntette meg. M un
kájuk nyomán több missziós nö
vendék is jelentkezett szolgálatra.

Mi az oka mégis, hogy a kezdeti 
lelkesedés után sem sikerült min

denkinek a pogányok közé eljutni, 
illetve o tt hosszabb, eredménye
sebb időt eltölteni? Hiszen Kunst 
Irén, Kunos Jenő és Bálint Zoltán 
missziói útjától eltekintve, a töb
biek csak egy-két évet m aradhat
tak kinn, és sokan voltak, akik el 
se érték küldetésük célját.

Az első, amit számba vehetünk, 
az egészségügyi helyzet. A trópusi 
éghajlat, az étkezés mássága, a fe r
tőzött viz, a malária mind-mind 
akadályt jelentett, és jelent még ma 
is. A gyógyszerek hiánya miatt sú
lyos betegen jö tt haza Pilder 
György, ott halt meg fertőző beteg
ségben szolgálati helyén Böhm Sá
muel, Kunst Irén.

A háborúk is akadályozzák a 
missziók munkáját. A helyi, törzsi 
csatározások vesztesei elsősorban 
az „idegenek”, a missziósok. De az 
I. Világháború kitörése miatt haza 
kellett jönnie Pauer Irmának, 
Kunst Irénnek. Kunos Jenőt pedig 
a kínai forradalom űzte el.

Figyelemre méltó, hogy a kül
missziói munkát elsősorban nem a 
hivatalos egyház, hanem az egye
sületek, szövetségek működtették, 
segítették. Szép munkát végeztek a 
Missziói Gyermekszövetségek. 
„Mégis Isten iránti hálával tapasz
talhatjuk, hogy a külső misszióra 
fordított fáradság és áldozat gaz
dagon megtérül az egyház belső 
erősödésében.” (Sólyom J.)

Bencze Imrénc

l
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GYERMEKEKNEK

Azt játszottuk, hogy kisbaba vagyok, 
és a húgom volt az anyukám.
Becézett, megfestik, azután megetetett.
Arca ragyogott a boldogságtól, hogy valakinek, 
az ő kicsinyének szüksége van rá, 
az ő gondoskodására.

Én sokszor bosszankodom, 
amikor kérnek tőlem valamit.
Pedig végül a legtöbbször örömöt okoz, 
hogy tudtam segíteni másokon.
Add meg nekem Istenem,
hogy le tudjam győzni az önzést, hogy szívemben
mindig felülkerekedjen a segítőkészség!

BARANG O LÁS BIBLIAI TÁJAKON

Jerikó
samaritánus viszont mikor meglátta, megszánta, ellát
ta sebeit, majd feltéve őt saját állatára, elvitte egy 
fogadóba, s megfizette a fogadóst, hogy viseljen gon
dot róla, míg felépül. Jézus ezzel a példázattal m utatja 
be, hogy ki az igazi felebarát.

A sziklás völgyből kiérve, a megfáradt vándort 
Jerikó zöldellő oázisa fogadja, felüdülést nyújtva a 
száraz sziklafalak után. A Jézus születése előtti száza
dokban több pompás királyi palota épült a városban. 
Heródes király arénát, kocsiverseny pályát és fürdőt 
is építtetett, kerteket telepíttetett mesterséges tavak
kal, melyek vizét a környező hegyekből vezették Jeri
kóba. A rómaiak kövesutat építettek, amely áthalad
va a városon, Jeruzsálembe vezetett. Az evangéliu
mok szerint Jézus is többször já rt ezen az úton. Példá
ul akkor, amikor meggyógyította a vak koldust (Lk 
18,35), és amikor Zákeussal találkozott (Lk 19,1-10).

Jerikó egyike földünk legrégibb városainak. A ré
gészek találtak egy 8000 éves, kőből épült tornyot. Ez 
bolygónkon a legrégebbi ismert építmény, amit em
berkéz alkotott.

Az elmúlt alkalommal a Samáriai-hegység egyik 
legmagasabb csúcsával, a Garizimmal ismerkedtünk 
meg. Most továbbindulva délfelé, a Júdeai-hegységbe 
jutunk. A két hegység nem határolódik el élesen egy
mástól. A hegygerinctől a Jordán folyó felé haladva, 
az utazó igazi „holdbéli tájon” vándorolhat keresztül. 
Ez Júdea pusztája. A száraz, köves talajon alig marad 
meg némi gyér növényzet. Egy-egy dombtetőről kö
rülpillantva,mikor látni a kopár halmokat, aligha 
gondolni, hogy köztük egy-egy mély völgyben forrá
sok erednek, patakok csörgedeznek, melyek az esős 
időszakban folyóvá duzzadnak, míg a szárazságban 
szinte teljesen kiszárad a medrük.

Egy ilyen völgyben kúszik az az út, amelyik össze
köti Jeruzsálemet és Jerikót. Az alig több, mint 20 
kilométeres távon igen nagy, mintegy 1200 méteres a 
szintkülönbség. Míg Jeruzsálem a hegyekben 800 mé
teres magasságban épült, addig Jerikó a tengerszint 
alatt 400 méterre fekszik. Nem lehetett könnyű meg
tenni a kb. 7 órás gyalogutat a nehéz, sziklás terepen. 
És az utazók épségét nemcsak az éles kövek és mély 
szakadékok veszélyeztették. A mély völgyek sziklafa
lában mindenfelé barlangok találhatók, melyek re
mek búvóhelyként szolgáltak a rablóknak, lázadók
nak és fegyveres bandáknak. Hogy milyen veszélyt 
jelentettek, azt láthatjuk Jézusnak az irgalmas samari- 
tánusról mondott példázatából:

Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rab
lók kezébe esett, akik kifosztották, megverték, majd 
otthagyták félholtan. Arra jö tt előbb egy pap, majd 
egy a templomban szolgálatot teljesítő lévita, de 
mindketten kikerülték és otthagyták. Egy úton levő

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Névkereső”
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Azt hiszem, a mai játék sokatok számára ismerős. 
Egy-egy egyenes vonal mentén neveket olvashatsz ki 
az itt szereplő betűkből. így rábukkanhatsz Jézus 
tizenegy tanítványának a nevére. De a tizenkettedik 
hiányzik! Ki ő?

Kérlek benneteket, hogy megfejtéseiteket a lap 
megjelenését követő keddig adjátok postára, ö rülnék 
neki, ha azt is megírnátok, hogy mit tudtok a megta
lált tanítványról. Várom leveleiteket!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

F I A T A L O K N A K

A barátsághoz helyzet, pillanat 
és alkalom szükséges. Persze, ez 
nem azt jelenti, hogy enélkül nem 
létezik. Létezhet, de a pillanatokon 
múlik.

Mitől függ: kinek és mit mon
dunk el? Csupán a pillanattól. Tu
datos lehet ugyan, de a helyzet 
szükséges. Azt nem lehet szándé
kosan létrehozni.

A pillanatok és helyzetek, 
mondjuk így, a véletlenen múlnak. 
Ez a véletlen szerintem igenis fon
tos, meghatározott, eltervezett. 
Valaki eltervezi. Akinek mindany- 
nyian fontosak vagyunk.

Véletlen az, ha két sír egymással 
szemben helyezkedik el. K iderül: a 
sírban nyugvók késői utódainak 
életei összefonódnak. Véletlen az, 
ha becsukódik egy m etróajtó hirte-

Feltétel nélkül
len, ezzel időt adva a békességnek, 
a harag elszállásának, a kintm a
radtak örömmel várásának.

Véletlenek és vétlenek a dátu
mok. Sok apró napot lehet kötni, 
szabályokhoz egyeztetve rájönni: 
ez NEM  VÉLETLEN! Igen, vala
ki elrendezte, aki bölcsebb nálunk. 
És ezek a pici jelek minket figyel
meztetnek, figyelmeztethetnek. 
Várunk ezekre a kis dolgokra, és 
rájövünk, nem is olyan kicsik. Per
sze könnyű legyinteni: á, hülyeség. 
Nem szabad ezekkel törődni, mert 
ezeknek az elveknek az alapján őt 
mellőzzük.

A ki nem m ondott alany: Isten. 
Mi nem m ondhatjuk ki, mi nem 
ismerhetjük őt, csak amit elárul 
magáról. Ez is elég ahhoz, hogy 
barátul fogadjuk. Pillanat és hely

zet nélkül. Talán ez az egyetlen 
olyan barátság, amihez nincsenek 
„feltételek” .

Ha a barátságban valaki túl igé
nyes: nem talál barátokra. Pedig 
csak úgy lehet igazi, testvéri, lelki 
barátságot megszülettetni, ha igé
nyesen megtudjuk, mit gondol a 
másik a világról« rólunk és magá
ról. Ez kellene...

Isten a barátságban mindent 
szeretne. Hogy teljesen átadjuk ne
ki magunkat. M agunktól. És ezt a 
barátságot viszonylag sokan vál
lalják.

M ikor valósul meg az emberek 
között a feltételek nélküli, őszinte 
barátság? Talán van jövője. Aki 
tud, feleljen...(!)

Sz. E.

HÁROMSÁG-EGYSÉG

Magasztallak Téged Istenem, Királyom, 
áldom nevedet mindörökké.
Mindennap áldalak Téged, 
dicsérem nevedet mindörökké.

Mert Atyám vagy -  
és én a gyermeked lehetek, 

hiszen magadhoz fogadtál engem 
már születésem előtt.
Hozzád tartozom, magadnak teremtettél.
Kicsi vagyok és gyenge — 
tenyeredben, szereteted melegében tartasz. 
Azért hívtál életre, hogy megajándékozz 
engem önmagaddal, jelenléted csodájával.

Magasztallak Téged, Istenem, Királyom, 
áldom nevedet mindörökké.
Kegyelmes és irgalmas az Űr, 
türelme hosszú, szeretete nagy.
Magasztal, Uram, minden teremtményed, 
és híveid áldanak Téged.
Országod örökkévaló ország, 
uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart.

Megváltóm, Szabadítom vagy -  
és én a testvéred lehetek, 

hiszen Te az Ő Fia vagy, 
az Ő Szeretete, aki belealázkodtál 
földi életünk hétköznapjaiba, 
egészen közel jöttél hozzánk, 
hogy soha ne legyünk társtalanok többé.
Azért jöttél, hogy életet hozz oda, 
ahol a halál uralkodik, 
azért jöttél, hogy életet hozz nekem is. 
Megváltottál, és láttam a Te dicsőséged.
A kereszt a hegyen: szereteted koronatanúja, 
csak elnémulnom lehet előtte, 
és elfogadni, hogy szeretsz -  még engem is.

Magasztallak Téged, Istenem, Királyom, 
áldom nevedet mindörökké.
Támogat az Ür minden elesettet, 
és fölegyenesít minden görnyedezőt.
Közel van az Ür mindenkihez, aki hívja, 
mindenkihez, aki igazán hívja Őt.
Az Úr dicséretét hirdeti ajkam,
áldja mindenki az Ő szent nevét mindörökké!

Tűz vagy, Lélek-meleg, 
és én belőled és általad vagyok, 

hiszen erőddel életet teremtesz.
Sorsomat vigyázó jelenléteddel 
útitársamul szegődtél az úton, 
vigasztalóm, bátorítom, újjáteremtőm.
Azért, hogy ne legyünk egyedül,
Téged küldött a Fiú, amikor hazament.
Azóta Benned van jelen szeretete a világban, 
Benned áld meg minket, hogy áldássá lehessünk, 
fény, tűz, Lélek-meleg társaink számára.

Magasztallak Téged, Istenem, Királyom, 
áldom nevedet mindörökké.
Nagy az Ür, méltó, hogy dicsérjék,
nagysága felfoghatatlan,
nemzedékről nemzedékre
dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet,
fenségeden, ragyogó dicsőségeden
és csodálatos dolgaidon én is elmélkedem.

Köszönöm, Atyám, Megváltóm és Vigasztalóm, 
hogy körülveszel minket, átjársz szereteteddel, 
titkaid, csodáid felfoghatatlanok, 
mégis részeseivé teszel minket.
Háromság-egység a Te tökéletességed: 
egymásban élni a személy feladása nélkül, 
egymást átjárni, és mégis külön maradni, 
összefűződni egyetlen Közösséggé -  
ilyen a Te csodálatos gazdagságod 

.... ISTEN

A MEVISZ KÖNNYŰZENEI SZAKCSOPORTJA
az idén  is két gitártábort szervez. A z első tábor 

Keszőhidegkúton június 24-júiius 3-ig lesz.
A  második tábor Tápiószeién július 18-július 27-ig 

lesz.
A z első  tá b o rb a  főleg azo k  je len tkezését várjuk , 

ak ik  m o st kezdenek g itározn i, vagy a  m ú lt évi tá b o r
b an  ta n u lta k a t a k a ijá k  továbbfejleszteni.

A  m áso d ik  tá b o rb a n  a  Jézus és Jó n ás cím ű o ra tó 
riu m  u tá n  ú jab b  d a ra b  k ido lgozását tervezzük.

Term észetesen  em ellett a  fő  cél to v á b b ra  is az, 
hogy g itározn i tanu lju n k .

M in d k é t tá b o rra  érvényes, hogy elsőso rban  gyüle
kezeti ifjúsági szo lgála tra  a k a r  felkészíteni.

Je lentkezni C so rb a  G áb o rn á l a  M E V ISZ  iro d á 
b an  1088 Bp., Szentkirályi u. 51. (T el.: 113-8925) 
jú n iu s  3-ig lehet. R észvételi d íj: 2 5 0 0 ,- F t.

Tanulmány Járosi Andorról -  német nyelvenTamási Áron:
Az Evangélium Színház bemutatója volt ebben az 

évadban Tamási Áron e darabja. Mivel próbáikat a 
Deák Téri Evangélikus Gimnázium dísztermében tar
tották, a Duna Palota-beli főpróbára meghívták isko
lánk tanulóit és tantestületét. Nagy élmény volt ez 
számunkra. Az alábbi két rövid beszámoló egyike diá
kok, másika egy tanárnő tollából született.

1.
Az a megtiszteltetés ért minket, hogy 1994. április 

2-án az Evangélium Színház előadásában megtekint
hettük Tamási Áron másnap este bemutatásra kerülő 
Vitéz lélek című színdarabját. A mű Udvaros Béla 
rendezésében állt színpadra. Külön élményt jelentett 
számunkra, hogy egy főpróbán vehettünk részt, s 
betekintést nyerhettünk a színfalak mögött játszódó 
eseményekbe is.

Tamási Áron darabjai nagy erkölcsi értékeket és 
tanulságokat hordoznak, melyek jelenlétét tapasztal
hatjuk ebben a három felvonásból álló példázatban is.
A mű Erdély népének az I. világháború utáni újrakez
dését ábrázolja. Ebben a jellempróbáló helyzetben 
keletkező konfliktusokat az egyes szereplők életén 
keresztül m utatja be az író.

A főszereplő Bállá Péter, akit O. Szabó István Já
szai-díjas színész alakított nagy művészi hitelességgel, 
azok közé tartozik, akiknek a semmiből kell új életet 
kezdeni. 0  is részt vesz a háborúban, és keserűen 
tapasztalja az ember által készített gépek, a fegyverek 
pusztító erejét és rom boló hatását. M ikor hazaér, 
„keresztes hadjárato t” indít ellenük. A faluban nevet
ség tárgyává válik a modern technikától való elzárkó
zása m iatt, de végül mindenkit meggyőző erős hite 
segítségév cl minden nehézséget legyőz.

Vitéz lélek
A mű fő mondanivalója, hogy az emberek érték

rendjében első helyen kell állnia Istennek, s az Ő útját 
kell követni legjobb tudásunk szerint. Ahhoz, hogy 
ezt elérjük, számos küzdelmet kell vívnunk, de az 
események sodrában sem szabad megrendülnie az Is
tenbe vetett bizalomnak. Ahogy M adách is megfogal
mazta: „Ember küzdj és bízva bízzál!”

Dévényi Flóra, Rádóczky Éva, Schneider Dóra és Sullay 
Emese, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanulói

2.
A budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnázium 

tanárainak és növendékeinknek m ódunkban volt a 
darab nagyszombati főpróbáját végignézni. A kezdeti 
nehézségeket kiböjtölve, figyelemmel kísérhettük a 
színészek átlényegülését. Például Antal Anettára szin
te rá sem ismertünk, annyira megváltozott a tapsrend- 
próba után, amikor mint Sári néni jelent meg a szín
padon. Élveztük a ritkán hallott, ízes szöveget, mely 
sokkal szebb, élettel teltebb, mint amit mi itt, a nagy
városban használunk, és olyan pontosan ki tudja fe
jezni az érzelmeket, a lélek küzdelmét az emberi mél
tóság megtartásáért a legnehezebb körülmények kö
zött is.

A történet minden időben aktuális, ezt adja vissza 
az előadás, anélkül, hogy aktualizálni akarna. Annak 
ellenére, hogy tragikus sorsokról szól, a szöveget és a 
játékot is derű, hum or szövi át, mely szembesít minket 
emberi gyarlóságainkkal, segít megérteni azt, hogy 
csak az elveinkhez való ragaszkodás tehet minket 
boldoggá, megelégedetté, hogy törekednünk kell a 
szépre, jóra, bármilyen áldozatokkal is jár.

Milák Lászlóné,
a Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanára

Biztosan sokan köszöntötték Veöreös Imrét 80. szü
letésnapja alkalmából. Engem megelőzött. M ielőtt még 
köszöntöttem volna, figyelemreméltó németnyelvű k i
advánnyal ajándékozott meg. Egy különlenyomattal 
abból az emlékkötetből, amelyet az ugyancsak 80 éves 
-  Oskar Sakrausky - ,  nyugállományba vonult osztrák 
evangélikus püspök tiszteletére adtak ki. A z  em lékkö
tet címe magyarul: „Egyház változások közben" ( Kir
che im Wandel). A kötetből kiem elt különlenyomat 
címe: „Járosi Andor, ein siebenbürgischer Kirchen
mann” (Járosi Andor, az erdélyi lelkész) . Szerzőjére az 
idősebb nemzedékből, különösen Dunántúlon, sokan 
emlékeznek: S p i e g e l - S c h m i d t  F r i g y e s ,  az 
egykori Dunántúli Egyházkerület missziói lelkésze, aki 
a második világháború idején a néhietajkú evangélikus 
gyülekezetek evangelizálására és gondozására kapott 
megbízást.

Tanulmányát a Veöreös Imre szerkesztésében megje
lent egyházi kiadványok (a sajnálatosan nem régen 
megszűnt Diakonia és a több évig általa szerkesztett 
Lelkipásztor) cikkeire és saját emlékeire alapozta. 
Veöreös Imre mindig szíve ügyének tekintette Járosi 
Andor ma is elgondolkodtató munkásságának emléke
zetben tartását. M iért idézi Spiegel-Schmidt Frigyes 
éppen Járosi Andor emlékét és éppen most? A z é r t ,  
m e r t  é p p e n  50  é v e  h u r c o l t á k  e l  J á r o s i  
A n d o r t  K o l o z s v á r r ó l  é s  é p p e n  5 0  é v e  
l e s z ,  h o g y  k a r á c s o n y k o r , c s o n t - b ő r r e  
s o v á n y o d v a , a m a g n i t o g o r s z k i  f o g o l y t á 
b o r b a n  m e g h a l t .  Emlékét pedig azért idézi fe l  
műgonddal, olvasmányosan, szeretettől és tisztelettől 
áthatottan tanulmányában, mert élete és munkássága 
a kelet-európai nacionalizmusok újrafellángolásának 
idején nagyon tanulságos és figyelmet keltő. Járosi An
dor Trianon után, kisebbségi sorsban úgy gyakorolta a 
magyar kultúra iránti felelősségét, hogy egyben az er

délyi népek: románok, szászok és magyarok megbéké
lését szolgálta történelmi hagyományokban gyökerező  
transszilvanizmusával. Mélyen hatott a tanulmány 
szerzőjére Járosi Andorral kialakult bensőséges, baráti 
kapcsolata, és a „német kérdésben" tanúsított határo
zo tt magatartása. Járosi ugyanis Pál apostollal egyet
értésben vallotta: „Akik Krisztusban kereszteltettek 
meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát 
nincs többé sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem  
szabad, nincsen férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek 
vagytok a Krisztus Jézusban." (Gál 3,27-28) Szerinte 
nem lenne Krisztus egyháza egy gyülekezet, egy egy
házmegye vagy egyházkerület, ha szervezetében a népi, 
nemzeti hovátartozás alapvető jelentőségűvé válna. Ez 
a kérdés élesen vetődött fe l  a második világháború 
idején Erdélyben is, Dunántúlon is. Az ún. népi elv 
túlértékelése abban az időben Spiegel-Schmidt Frigyest 
is megkísértette. Úgy tűnik, Járosi hatására újra végig
gondolta magában ezt a kérdést, és ennek bizonysága
képpen irta meg tanulmányát Kolozsvár vértanúhalált 
halt evangélikus lelkészéről.

Benczúr László

A Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapít
vány névadójára emlékezik halálának és lelkésszé ava
tásának évfordulóján, május 28-án, 15 órakor a Far
kasréti temetőben, majd utána gyermekmentő munká
jára emlékezve, emléktáblát avat a volt PAX otthon
ban (Budakeszi út 48.) 16.45-kor. M ásnap, 29-én a 
Bécsi kapu téri templomban az emlékistentisztelet 
után 12.15-kor megkoszorúzza emléktábláját. A z ala
p ítvány megjelentette Sztehlo Gábor naplóját m agyar 
és angol nyelven, önkéntes adományok ellenében a 
helyszínen kapható.

It
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A K Ö VEK  É N E K E L N E K ...
Felújították a templomot Bényén

„Áldozat nélkül nincsen élet"
Lelkészlak szentelése és lelkésziktatás Egyházasdengelegen

Május első napján, K antate va
sárnapján gyűlt össze templomá
ban a bényei gyülekezet, hogy két
száz éves templomáért a megújított 
falak között hálát adjanak Isten
nek.

Bényéről m ár 1368-ban szól a 
híradás, m int a Bene család birto
káról. Ez a település is azok közé 
tartozik, mely a török alatt elpusz
tult. Elvonulásuk után a Fáy család 
telepíti be ezt a birtokát szlovákiai 
telepesekkel. Ők ham arosan felépí
tik fatemplomukat. Tizenöt család 
él itt, am ikor 1716-ban m ár az első 
harangjukat áldják meg és ham aro
san sokasodik számuk. 1767-től 
végzi itt lelkészi szolgálatát Jákobéi 
Sámuel, az ő idejében épült fel a mai 
templom 1794-ben. A kkor 628 
evangélikus lakott a faluban. Tíz 
évig épült a templom és 1794. május 
10-én volt a felszentelése. A 200 
éves évfordulóra újították fel most.

Az ünnepi istentiszteletre érke
zett a gyülekezetbe dr. Harmati 
Béla püspök, dr. Sólyom Jenő egy
házkerületi felügyelő, Detre János 
esperes, az egyházmegye több lel
késze, gyülekezetük tagjaival. 
A püspök Lk 19,37-38 verseit ol
vasta. K antate vasárnapján arról 
szól az ige, hogy a „kövek énekel
nek”. Ennek a tem plom nak a kö
vei is sokat tudnának énekelni. 
A gyermekek a csodákért dicsérik 
Istent, ezek a kövek js tudnak cso
dákról. Lássuk meg a csodákat mi 
is. Azt az Istent, aki a kövek és a 
történelem m ögött embereket hív 
hitre, áldozatkészségre, templom
építésre. Ez az ige arra is figyelmez
tet, hogy a „királynak” , Jézus 
Krisztusnak dicsérete hangozzék e 
templomban. A 200 év kötelezi a 
gyülekezetét, hogy tovább gon
dozza. Ez történt m ost is. Ebben a 
tem plom ban két nyelven szólt és 
énekelt a gyülekezet. Szóljon több

nyelven, de egy szívvel Isten dicsé
rete.

A gyülekezet és a templom tö r
ténetét Cselovszky Ferenc lelkész 
olvasta fel, aki 1959 óta -  35 éve -  
pásztorolja a gyülekezetét. Ő 
m ondta el, amit a fentiekben leír
tam. És arról is szólt, hogy a gyüle
kezet milyen lelkesedéssel állt hoz
zá a renoválás munkájához. H á
romszázezer forintot gyűjtöttek, 
igen sok kétkezi m unkát végeztek 
el. Az Országos Egyház és az Ön- 
korm ányzat fél-fél milliós adom á
nyával érték el, hogy megújuljon 
templomuk belseje. A templomért 
való háláját igy m utatta  a gyüleke
zet az elmúlt időben.

Az istentiszteletet követő ünnepi 
ülést Demeter Pál felügyelő nyitot
ta meg. Először Detre János espe
res köszöntötte a hálaadó gyüleke
zetei és kívánta, hogy otthonuk 
legyen a templom. Sólyom Jenő 
kerületi felügyelő a szép, megújí
to tt templom gyülekezetének hi
tükhöz való ragaszkodást kívánt. 
Keveházi László pilisi lelkész a 
szomszédok nevében kívánta, 
hogy a belső renoválás u tán  legyen 
belső megújulás a gyülekezet életé
ben. A polgármester a község létét 
is m eghatározó ünnepnek m ondta 
ezt az alkalm at, melyen m egmutat
ták az összefogás erejét. Roszik 
M ihály alberti lelkész a két gyüle
kezet lelki rokonságáról, szlovák 
eredetű kegyességéről szólt. Har

mati Béla püspök kifejezte örömét 
és háláját, hogy abban a templom
ban hirdethesse az igét, melyben 
egykor szépapja szolgált. Kiemelte 
a gyülekezet közösségteremtő tevé
kenységét.
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A gyülekezet ifjúsága szolgált 
templomban és szeretetvendégsé- 
gen, az énekkar pedig az istentisz
telet áhítatát segítette. Kicsiny falu 
kicsiny gyülekezete arról tett bi
zonyságot, hogy a szeretet és az 
áldozat széppé teszi az életet, a kö
zösség életét. tszm
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AZ O RSZÁ G O S K Ö ZÉPISK O LA I TANULM ÁNYI VERSENY 
H E L Y E Z E T T JE I AZ EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM OKBÓL

M a te m a tik a : Bajszi István IV .o. B onyhád, Petőfi S án d o r Evangélikus G im n á
zium . Felkészítő  ta n á r : K a tz  S ándor. 7. helyezett.

B iológia: Clemens Zsófia IV. o. F aso ri Evangélikus G im názium . Felkészítő 
ta n á r : K ézdy E dit. 5. helyezett.

F ran c ia  nyelv: Körösi Eszter V III.o . F aso ri E vangélikus G im názium . Felkészí
tő  ta n á r :  H alász  Is tv án , Zsuffa R u th . 4. helyezett.

N ém et nyelv: Milchram József III.o . Sopron i Berzsenyi D ániel Evangélikus 
G im názium  (Lyceum ). Felkészítő  ta n á r :  W ild R ó b ert. 5. helyezett.

Gyönyörű verőfényes tavaszi nap délelőttjén gyülekezett a Nógrádi Egy
házmegye sok falujából a nép az egyházasdengelegi felújított lelkészlak 
udvarán. Sokszínű, tarka tömeg állott körül: ősagárdiak, galgagutaiak, 
szirákiak, bériek, a dengelegi filiák népe és sokan más gyülekezetekből. 
Örömünnepre jö ttek. S z e b i k  I m r e  püspök, K a l á c s k a  B é l a  espe
res é s  G a r a m i  L a j o s  igazgató lelkész segédletével szentelte fe l a 
gyülekezet 2 100 000,- Ft-ért felújított parókiáját.

Ezután a püspökkel az élen, 21 
lutherkabátos lelkész kíséretében 
átvonultak a templomba Babka 
László megválasztott lelkész beik
tatására. Az első meglepetés az 
volt, hogy annyi nép volt már a 
templomban, hogy alig tudtak a pa
pok bevonulni. Az iktatási istentisz
teleten Szebik Imre püspök 2Kor 
5,11-18 alapján hirdette az igét. 
Kifejtette, hogy a lelkész nem ön
m agát prédikálja, hanem az értünk 
meghalt és feltámadt Krisztust. 
A lelkész nem elvárásoknak tesz 
eleget, hanem Jézus Krisztusban 
való hite által, szíve és értelme sze
rint ad igei választ változó korunk 
kihívásaira. Gyakori kísértés,

hogy az ember a jobbik, szebbik 
oldalát akarja feltüntetni az embe
rek előtt. De Isten tökéletesen is
mer minket. Tudja mi van a szí
vünkben, ezért mi igehirdetők is 
mindig kegyelemre szoruló embe
rek vagyunk. Csak megtisztított 
szívvel fordulhatunk embertársa
ink felé. Idézte a „Kis Herceg”- 
ből: „Jól csak szívével lát az em
ber.” Végül rám utatott, hogy 
Krisztus áldozatára kell figyel
münk, nem a mi saját áldozataink
ra, amelyeket gyermekeinkért, szü
léinkért, hitvesünkért vagy ember
társainkért hozunk. Krisztusra néz
ve értjük meg, hogy „áldozat nélkül 
nincs élet” -  mondotta a püspök.

• •

Ökumenikus istentisztelet Erőspusztán
A  M agyarországi Egyházak Ö kum enikus T anácsa m ájus 18-án délu tán  ökum eni

kus istentiszteletet ta r to tt a  M agyar Ö kum enikus Szeretetszolgálat D unavarsány- 
Erőspusztai M enekülteket Befogadó Á tm eneti O tthonában . E szim bolikus jelentő
ségű látogatás és ökum enikus istentisztelet keretében olvasták fel az E urópai Egyhá
zi V ezetők Nyilatkozatát a fajgyűlöletről. A  nyilatkozato t az  alább iakban  közöljük :

Az európai keresztyén népeknek 
megadatott, hogy üdvözöljék a kor
látok leomlását, és a felszabadulást, 
amelyet a totális rendszerek bukása 
hozott el Középkelet-Európába. 
Azonban vannak új, riasztó jelensé
gek. M i, az egyházak vezetői ko
moly aggodalommalfigyeljük, hogy 
valamennyi európai országban fe l
ütötte fe jé t a fajgyűlölet, idegen- 
gyűlölet és antiszemitizmus. Nyu- 
gatalanít az is, hogy nem egyforma 
elbánásban részesítik a különböző 
fa ji és etnikai csoportok tagjait. 
Megengedhetetlennek tartjuk, hogy 
egyéneknek és közösségeknek zak
latásokat és erőszakos támadáso
ka t kell elszenvedniük. Minden 
ilyen támadás Isten képmása ellen 
irányul. Az emberré lett Krisztus 
nevében szolidaritásunkat fejezzük  
k i mindazok iránt, akik fenyegeté
sek, vagy más kellemetlenségek kö 
zött élnek.

A sok színű történelmi, kulturális 
és vallási tradíciók részei annak a 
gazdag örökségnek, amelyet mi, 
keresztyének magunkénak vallunk 
és tisztelünk. Elvetünk minden fe l

sőbbrendűségre, vagy kizárólagos
ságra utaló jelenséget, amely meg
kérdőjelezi mások jogos helyét az új 
Európában. Tesszük ezt függetlenül 
attól, hogy akár hosszú ideje élnek 
itt, akár emberi jogaik alapján köl
töztek ide, vagy éppen itt kerestek 
biztonságot az üldöztetés és konf
liktusok elől.

A  fajgyűlölet -  a felsőbbrendűség 
feltételezése, a más népcsoportok
hoz tartozók fe le tti uralkodási vágy 
gyakorlása -  bűn. Felhívunk min
den keresztyén hívőt és más vallási 
közösségek tagjait is, hogy munkál
kodjanak azon, hogy kiirtsuk a fa j
gyűlöletet sorainkból, egyházaink
ból, országainkból és kontinen
sünkről. Terjesszük ki ezt a fo lya
matot a lakásügyi, egészségügyi, 
munkaügyi, menekültügyi és beván
dorlási politikára, valamint más te
rületre.

Tudjuk, hogy mindez anyagi ál
dozatot kíván, és mindezért bírálat 
is ér bennünket. Ezt követeli azon
ban tőlünk Istentől ránkbízott kül
detésünk. Jézus Krisztus követői 
nem tehetnek ennél kevesebbet.

MEGHÍVÓ

A  L U T H E R Á N IA  ebben  az  év 
ben  ünn ep li fen n á llá sán ak  90. év
fo rd u ló já t. A  ju b ilá ló  é n e k k a rt d r. 
H a rm a ti B éla p ü sp ö k  köszö n ti 
1994. jú n iu s  5-én, v a sá rn a p  este  7

ó ra k o r  a  B ach-heti k ó ru sh an g v er
senyen.

E rre  az  a lkalom ra a  L U T H E R Á 
N IA  szeretettel hívja és v á tja  vala
m ennyi énekesét és m uzsikusát, akik 
a  m últban  részt vettek az  ének- és 
zenekari m unkájában .

A  „M andák O tthon” bölcsőjénél

Az életáldozatot vállalni kell átme
neti korunk erkölcsi útvesztői kö
zött is. Szolgálatunknak akkor van 
értelme, ha önként vállaljuk és köz
ben mindig Krisztusra figyelünk.

Az új lelkész új korszakot nyit a 
gyülekezet életében. De neki is és a 
gyülekezetnek is egyedül Krisztus a 
fontos. Nem önmagát kell prédikál
ni. Keményen kell szólni, amikor a 
törvényt hirdeti, az evangéliumot 
szelíden, a szív tisztaságával, Krisz
tus áldozatára rámutatva.

A beiktatás szolgálatát Kalács
ka Béla esperes végezte. Megható 
volt, amikor a lelkészek egyenként 
igével áldották meg az új lelkészt, 
és felcsendült az ősi Confirma De
us magyarul: „Erősítsd meg Iste
nünk, amit cselekedtél értünk” .

Beiktatása után Babka László 
lépett a szószékre és Jn 4,35 verse 
alapján hirdette az igét. A szolgá
latra való megerősítés órájában az 
aratásra megérett fehér mezőkről 
szólott. Jézus mentő szeretetét hir
dette, amit gyakorolt a samá- 
riaiakkal, de velünk is. Új látásra 
tanít Urunk. O nemcsak a tömeg
gel, hanem az egyes ember leikével 
is törődik. Ilyen szemmel kell a 
lelkésznek is szolgálni, észrevenni 
a rászorulókat. Jézusi lelkülettel 
kell közeledni a kívülállók felé is. 
Amikor az aratás ideje eljön, min
den más munka háttérbe szorul. « 
Tenni és vállalni kell a munkát. 
Jézus minket is vár, munkára hív. 
Igennel kell válaszolni -  fejezte be 
igehirdetését.

Az ünnepi közgyűlést Egyházas 
Jánosné felügyelő nyitotta meg. 
A köszöntések sorát a püspök indí
totta. Áldását és jókívánságait tol
mácsolta az új lelkésznek. Kalácska 
Béla esperes, mint volt tanítványát, 
Ősagárd szülöttét köszöntötte Ézs 
43,1 igéjével. A gyülekezet volt lel
készei: Garami Lajos, aki 24 évet 
szolgált e gyülekezetben és Bókkon 
Lajos, aki 17 évet szolgált itt, meg
hatódott szívvel kívánták Isten ál
dását és kegyelmét utódukra és a 
rábízott nyájnak.

Győri János, volt ősagárdi lel
kész is meleg szavakkal köszöntöt
te az új lelkészt. Az egyházmegye 
nevében Hornyák Endre másodfel
ügyelő olvasta fel Urbán József 
megyei felügyelő köszöntő sorait, 
majd a maga és a galgagutai gyüle
kezet lelkésze, Seben István levelé
vel tolmácsolta köszöntését. Kö
szöntötte az új lelkészt és a gyüle
kezetét meleg szavakkal Tóth Sán
dor országgyűlési képviselő. Az 
ünnepi közgyűlésen az ősagárdi és 
a galgagutai énekkar énekelt, ezzel 
is emelve az áhítatot.

Végül Babka László köszönte 
meg az áldáskívánságokat és kife
jezte, hogy teljes szivvel és lélekkel 
lát hozzá szolgálatához.

Garami Lajos

jelen voltam. 1944. június derekán Zászkaliczky Pál 
esperes mellé kerültem káplánnak.

M andák Mária édesapja Budapest „szemétkirálya” 
volt. Laposszekerekkel hordták k i a szemetet a város
ból. M egszedte magát. Foton megépített egy „kastély
nak” beillő villát. Budapesten a Karácsony S. utcában 
volt egy lakásuk. Mátyásföldön a repülőtér közelében 
45 katasztrális hold földje volt. A z  egész vagyonnak 
örököse leányuk, Mária lett. Egyedül élt a villában.

Jött 44 ősze, az ostrom ideje. M egismerkedtünk a 
pincében az első szovjet katonákkal, aminek az volt az 
ára, hogy minden óránktól megszabadítottak bennün
ket. Házról-házra súgva érkezett hozzánk a hír, hogy 
mi van a M andák villában. Esperesemmel együtt elin
dultunk megnézni, hogy mi van a M ariska nénivel. 
Ahogy közeledtünk a villához, velünk szembe jö tt 3 
szovjet katona, vállukon összegöngyölve a hall 1 0 x 8  
méteres perzsaszőnyege. A villában térdig gázoltunk a 
12-24 személyes abroszokban... M ariska néni a hideg 
konyhában gubbasztott, hálóingben, pongyolában s egy 
pokrócba burkolózva. Körülnéztünk. A z ezüstnemű 
nagy része még megvolt. Kértük őt, engedje meg, hogy 
elássuk a régóta üres disznóólba. Felpattant a székről 
s megbotránkozva kiáltotta: „Isten ments! Semmihez 
nem szabad hozzányúlni. M ajd jön a kármegállápitó 
bizottság!”

Két nap múlva újra elmentünk hozzá. M ár nagyrészt 
üres volt a villa. Étlen-szomjan találtuk öt. Sikerült 
rábeszélni, hogy jöjjön velünk a parókiára. Csak a 
konyhában tudtunk neki helyet adni, mert a lakásban 
szovjet tiszt lakott. Egy vaságyat állítottunk be. Nem  
akarom részletezni, hogy milyen állapotban volt, csak 
röviden annyit, sokszor nehezen lehetett elviselni. N ya
kában lógott egy kis vászonszütyőben a pénze, éjjel
nappal. Lyukas cipője helyett szerettünk volna újat 
venni, de nem engedte „Jó ez nekem" -  hajtogatta. 
A pénz persze értéktelenné vált.

Közben megszületett a végrendelet. A fó t i  villát a 
pestmegyei egyházmegyére hagyta. A Karácsony utcai

lakást, úgy tudom, az Országos Egyházra, hogy öregek 
otthona legyen belőle. E zt kétszer is összetépte, mire a 
harmadik megmaradt. A konyhai együttélést azt hi
szem csak M anyi néni bírta ki, mert naponta elegendő 
szeretetet kapott türelméért, s így kivívta magának azt, 
hogy ha néha el kellett mennie egy családot megláto
gatni, már türelmetlenül várta érkezését. A z volt a 
terve, hogyha vége lesz a harcoknak, költözzön a Zász
kaliczky család vele együtt a villába. Ebből természete
sen nem lett semmi.

Szive gyenge volt, dagadtak a lábai, kórházba került. 
Onnan azzal bocsátották el, hogy állandó orvosi fe l
ügyeletre van szüksége. így került a FEBE „Fénysu
gár” otthonába. (M odori út).  Itt Farkas Mária fő n ö k
asszony keze alá került, aki orvos volt. Itt élt még 2 
hónapig. 1947. február 10-én halt meg. A családi krip
tába helyezték a Kerepesi úti temetőben, február 13-án. 
Zászkaliczky Pál esperes temette és beszédet mondott 
még Konkoly Elemér felügyelő. Néhány diakonissza 
vett részt a temetésén.

A FEBE szárnyai alatt végrendeletben a mátyásföldi 
fö ldeket az anyaházra hagyta. A z volt a kívánsága, 
hogy belőle kórházat építsenek.

Ordass püspök, amikor Svédországban járt, az első 
külföldi adományt a fó t i  villára szerezte s így indulha
tott meg annak renoválása és berendezése. Kapuit meg
nyitotta konferenciák számára. Egy télen népfőiskolá
soknak is helyet adott. M ajd később a kántorkonferen
ciák, s az új kántorok képzésének M ekkája lett.

Ügy érzem tartozom ezzel a tanúságtétellel, mert a 
családban éltem s így koronatanúja lettem az Otthon 
születésének. Azzal is tartozom, hogy (nem tudom 
van-e már) emléktábla kerüljön a falára M ariska néni 
nevével s egy másikon Zászkaliczky Pál esperes és 
felesége nevével, akiknek köszönhetjük egyházunk eme 
fon tos intézményét. H i r d e s s e  e k é t  m á r v á n y -  
t á b l a  a z  e g y h á z  j ö v e n d ő  k á n t o r a i n a k  
h o g y a n  k e l l  a z  e g y h á z n a k  é l n i ,  h a  k e l l  
c s o n k i g  é g n i !

Hernád Tibor

Felszentelték és beiktatták a katolikus tábori püspököt
A katonai lelkészi szolgálat be

vezetéséhez, a szolgálat kialakítá
sához szükséges annak szervezetét 
megteremteni. M ár beszámoltunk 
a protestáns tábori püspök felszen
teléséről és beiktatásáról. M egtör
tént a katolikus tábori püspök fel
szentelése is.

II. János Pál pápa 1994. április 
18-án aláírt iratában új, katonai 
püspökséget állított fel és kinevez
te Ladocsi Gáspár esztergomi teo
lógiai tanárt katonai ordinárius- 
nak, tábori püspöknek.

Az új püspök beiktatása Buda
pesten, a Szent István Bazilikában

május 14-én volt a teljes püspöki 
kar jelenlétében. A szentelést Pas- 
kai László bíboros prímás érsek vé
gezte, segítői voltak Angelo Acerbi 
pápai nuncius és Seregély István eg
ri érsek, a püspöki kar elnöke. A bí
boros a püspöki tiszt két elemét he
lyezte az új püspök szívére: a pász
torolást és a közösség építését, és 
ezt a katonai szolgálatot teljesítők 
és családtagjaik között.

A szertartáson részt vett Für La
jos  honvédelmi miniszter, valamint 
a honvédség több vezetője. A mi
nisztérium nevében Szendrei 
László állam titkár köszöntött. Ki

emelte, hogy a fiatalok a legkülön
bözőbb hatások alatt jönnek a se
regbe és missziói feladat a pászto
rolásuk, hogy nehéz helyzetekben 
úrrá tudjanak lenni.

Ladocsi Gáspár tábori püspök 
köszönetéről és hálájáról tett bi
zonyságot és egyetlen gondolatot 
emelt ki jövendő szolgálatából: a 
hűséget.

A püspök 1952-ben Nagybaj- 
csőn született, 1977-ben szentelték 
pappá, 1978-ban doktorált, 1977- 
től az Esztergomi Hittudományi 
Főiskola tanára, 1991-től pápai 
káplán.

Rovasti dr. theol.h.c. Martti Voipio
Bizonnyal megilletődik majd, 

am ikor olvassa ezt a hosszú címzé
sét, hiszen ő nekünk csak a Voipio 
Marci. H átha még azt is hozzáír
nánk, ami finn hazájában já r nek i: 
szociális tanácsos. Nem kis meg
tisztelő cím ez! S most hozzátehet
jük , hogy a M agyar Köztársasági 
Érdemrend tiszti keresztjével ki
tüntetett barátunk. Köztársasá
gunk Elnöke, Göncz Árpád ado
mányozta neki.

A kitüntetést a H adtörténeti 
M úzeum ban adták át ünnepélyes 
keretek között. Azért o tt, m ert 
egyik oka a megbecsülés elnyeré
sének, hogy a finn veteránok ré
széről ő segített legtöbbet az

egykor a téli háborúban önkén
tesen Suomiba ment magyar 
harcosok felkutatásában és késői 
szám ontartásában, összegyűjtésé
ben. Ezért volt jelen az átadás
nál Ruprecht Antal is, aki m a
gyar részről ugyanezen gyűjtő és 
összetartó m unkában vállalt 
oroszlánrészt.

Am M arci barátunk érdemei fő 
ként egyháziak. Kerek hatvan éve 
töretlenül ápolja a finn-magyar 
egyházi kapcsolatok ügyét, és bát
ran mondhatjuk, kiemelkedőn a 
legaktívabban. A kapcsolatápolás
nak sokszor szürke, de meg nem 
lankadó harcosa ő. Nem látványo
san, de mindig áldozatosan és ha

tékonyan. Ezért becsülte őt meg 
Teológiai Akadémiánk 1981-ben 
tiszteletbeli doktorátussal. Bő kap
csolatainkban alig van ügy, amely 
hatvan év alatt ne őrajta keresztül 
áramlott volna át. Korát tekintve 
mondhatnánk, hogy megfáradt 
idős ember, ám 78 éve ellenére 
most fejezte be doktori disszertá
cióját Helsinkiben az egyetemen, 
Turóczy Zoltán életútjának értéke
lésével.

A kitüntetés átadásakor jelen 
volt Lukács Miklós miniszterel
nökségi államtitkár is. Egyházunk 
részéről pedig Szebik Imre püspök 
és az egykori stipendiáns-társ, 
D.Koren Emil. Örömmel öleljük 
meg D. M artti Voipiot, a mi M ar
cinkat!

K.E.
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NAPRÓL NAPRA v A VASÁRNAP IGÉJE
Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az 

egész földet. (Ézs 6,3)

VASÁRNAP A nyom orultat a  nyom orúság által menti 
meg, és a  sanyargatás által nyitja meg fülüket az  Isten. Jób  
36,15 (Lk 5,31-32; Jn  3,1-8; Zsolt 145)

H ányszor lehet hallani betegségben, nyom orúságban 
szenvedőktől; m iért ver engem a jó  Isten? S talán  m ár 
készen is állunk a bibliai válasszal; azt bünteti, k it szeret 
-  ak i u tánam  ak ar jön n i, vegye fel keresztjét. H át ilyen 
szeszélyes az Isten? H a kedve tartja , egyszerűen csak „bün
te t” ? Nem! N yom orúság által m entetünk meg. Vegyük 
kom olyan! Kellenek a  nehéz percek, m ert közelebb visznek 
Istenhez!

HÉTFŐ Te vagy az én U ram , rajtad  kívül nincs, am i jó  
nekem. Zsolt 16,2 (Fii 3,7; 4M óz 6,22-27; Zsid 11,8-22) 

„Ebben a  faluban nincs Isten.” -  m ondja egy m ásodikos 
hittanos. E lszom orodom  és közben óriási hévvel tiltako 
zom : „H a te még nem is, de sokan m ár behívták a zörgető 
U ra t szívükbe.” H a az Ú r lett életem vezére, ak k o r ne 
szégyelljem a zsoltárossal elm ondani, sőt fennen h ird e tn i: 
rajtad  kívül nincs, ami jó  nekem, terád van egyedül szüksé
gem. H irdessük, hogy a  kis hittanossal együtt sok-sok 
istentagadó rádöbbenhessen; Ő rá van egyedül szüksége!

KEDD A békesség U ra adjon nektek m indig, m inden 
körülmények között békességet. Az Ú r legyen m indnyája
tokkal! 2Thessz 3,16 (R uth  2,4; Péld 1,20-28; Zsid 11,23- 
31)

M inden körülményben békesség -  hirdeti Pál nem csak 
a  thesszalonikiaknak, hanem  neked és nekem , akik békét- 
lenkedünk, perelünk Istennel. Sőt, sokszor haragszunk rá, 
m ert nekünk anyagilag rosszabb a helyzetünk, m int a  h ite t
lennek, több nyom orúságot, betegséget szenvedünk e l... 
M it tesz Isten? Nem perel velünk, nem  sújt le haragja, 
hanem Fiában a mennyei békét küldi a földre és kínálja a 

|  szivekbe minden körülményben.

SZERDA Im ádjátok azt, aki terem tette a  m ennyet és a 
földet, a  tengert és a  vizek forrásait! Jel 14,7 (Ézs 48,13; 
2K or 13,11-13; Zsid 11,32-40)

Milyen természetes, hogy a N ap  n apon ta  „felkel” , hogy 
tél u tán  tavasz jö n , hogy a  h a lo tt term észet ú jra megeleve
nedik. M indez olyan természetes, hogy m ár a  csodála t is 
elm arad. C sak egy ne m arad jon  el; im ádat a  T erem tő felé! 
M ert m inden egyes új nap , a  föld, a  víz Isten szeretetének 
jele: még ta r t a  kegyelmi idő!

CSÜTÖRTÖK A  ti gondo lata itok  nem  az én gondolataim , 
és a  ti u taitok  nem  az én utaim  -  így szól az Ú r. Ézs 55,8 
( lK o r  1,25; lK o r  12,1-6; Zsid 12,1-11)

Kétféle ú t, kétféle elgondolás: isteni és emberi. Szá
m unkra  ez így természetes, hiszen mi, em berek hogyan 
ism erhetnénk a  Terem tő Isten, a  m indenek felett való vég
telen Isten  g o ndo la tá t? ! Egy porszem  az Istenét?! Pedig 
Isten olyan világossá, o lyan kézzelfoghatóvá tette  a  g ondo
la tá t és ú tjá t a  golgotái keresztben. Ism erjük teh á t az  isteni 
u ta t. V ajon m iért já ru n k  m ás ú to n , és m iért m ások gondo
la ta ink?

PÉNTEK A bban nyilvánul meg Isten hozzánk való szere
tete, hogy egyszülött F iá t küldte el Isten a világba, hogy 
éljünk ő á lta la . ÍJán  4,9 (Ézs 61,2; Ez 1,4-6,22-28; Zsid 
12,12-17)

R övid az életünk. M ég egy idős em ber koporsó ja  m ellett 
is bennünk van : nem  élt eleget, élhetett volna még. M iért 
fosztjuk meg m agunkat az örökélet ö röm étől, am i m ár itt 
elkezdődik a K risztusban hívők életében? M iért engedjük, 
hogy a  Sátán  kegyetlennek m utassa Istenünket a  koporsó , 
a  halál á lta l?  Engedjük hát, hogy Isten, F ia  álta l ö rökéle t
be szeressen m inket!

SZOMBAT Az Ú r m o n d ja : O ltalm azom , m ert ism eri ne
vemet. Zsolt 91,14 (Jn 10,14; lT im  3,16; Zsid 12,18-24)

M icsoda h a tárta lan  ígéret, b á to r ítá s ! M á r ak k o r is o lta l
m az az Isten, am ikor még csak a  nevét hallo ttam . A m ikor 
nagy szeretetét még nem  is ism erhettem , ő  m ár ak k o r 
tenyerébe vett, fiává fogadott, m agához ölelt. É letünk ele
jén , közepén és vége felé egyaránt á ld o tt ígéret: oltalm az, 
m ert ismeri nevemet!

Tamásy Tamásné

Ahogyan -  úgy
Nem kell különösebb felmérést 

végezni, hogy belássuk: baj van 
életvitelünkkel. -  Míg pontosan ki 
tudjuk számolni az űrszondák pá
lyáját, a magunk pályáján bukdá
csolva és tétován haladunk. Atom
reaktorok tervezésével kimeríthe
tetlen, bár veszélyes energiaforrás 
birtokába jutottunk, de sokszor 
arra sincs erőnk, hogy egy jó  szót 
mondjunk egymásnak. Összkom
fortos lakásainkba a meglévő inf
rastruktúra mellé nem tudjuk be
vezetni a megértést, megelégedett
séget, vidámságot.

Még a kedvező külső körülmé
nyek között sem tudunk „kedvező 
módon” élni. Különböző manipu
lációk hatása alatt kísérletezünk, s 
közben kihagyjuk azt a lehetősé
get, hogy Isten szavára figyeljünk. 
Pedig az élet dolgában, mint az élet 
teremtője, Isten tud hiteles útmu
tatást adni arra nézve, milyen mó
don, milyen feltételek mellett lehet

boldogan élni. Arról nem is szólva, 
hogy Isten útm utatásában alkotói 
„szakértelme” mellett emberszere- 
tete áll a központban.

De ki figyel oda?
Mint a „szelektív-süketségben” 

szenvedő kamaszok, csak azt hall
juk meg, ami számunkra kívána
tosnak tűnik, és süketek vagyunk 
az „égi hangra” . Pedig az „égi 
hang” , Jézus szava egyszerű utat 
m utat: „ahogyan én szerettelek ti
teket, ti is úgy szeressétek egy
mást!” (Jn 13,34)

Életünk zűrzavara akkor rende
ződik, az üresjárat unalmát akkor 
váltja fel célok vonzása, a bizony
talan kapkodás után akkor követ
keznek kiegyensúlyozott döntések, 
amikor egyszer igazán elhisszük 
Jézus irántunk való szeretetét.

A megoldás tehát rajtunk kívül 
van: Jézus szeretetében, amely bo
csánatával leveszi rólunk a múlt 
terhét, és megnyitja előttünk a jö 

vőt is, Isten országának boldog tel
jességét. Jézusnak ez a szeretete az 
egyetlen fix pont változó és bizony
talan világunkban. Szeretete nem 
függvénye m agatartásunknak: in
dokolatlan, érthetetlen, kiábrán- 
díthatatlan, csodálatos szeretet. 
Élni csak ennek erőterében lehet 
igazán.

Életünk úgy jön  rendbe, ha elfo
gadjuk és továbbadjuk Jézus szere
tetét. -  Az önző ember nemcsak 
környezetét fosztja ki, de tönkrete
szi önmagát is. Aki mindent meg 
akar szerezni, végül mindent elve
szít. Az énközpontú életstílus a ta
pasztalat szerint csődbe jut. Érde
mes lenne kipróbálni, mire jutunk 
a szeretettel, amely Jézus példája 
nyomán nem viszonzásra vár, nem 
jutalmazni akar, nemcsak előzetes 
feltételek teljesülése esetén „lép 
működésbe”.

Életünk akkor funkcionál jól, de 
úgy is m ondhatom : akkor va
gyunk boldogok, ha elfogadjuk és 
továbbadjuk Jézus szeretetét.

Madocsai M iklós

K iállításokon, m úzeum okban rend
szerint ta lá lható  vendégkönyv, amely
be a látogatók beírják jelenlétük idejét, 
észrevételeiket, megjegyzéseiket és ne
vüket. A  mi Evangélikus M úzeum unk
ban is van vendégkönyv. Jelenleg a 
megnyitás, 1979 ó ta  m ár a  31. kötet. 
A beírások alapján  készítjük a  h íradó
kat. Évente legalább kétszer. Tavasszal 
és ősszel. A legutolsó h íradó 1993 no 
vemberében jelent meg. A zóta a  követ
kező jelentősebb események tö r tén tek :

1993. december 14-én Sztehló-est 
volt m úzeum unkban. M erény i Z s u 
zsanna  tan árn ő  „Sztehló G ábor, a 
gyerm eknevelő” cím ű, az Evangélikus 
Orsz. M úzeum  tám ogatásával k iado tt 
könyve megjelenése alkalm ával.

Sztehló G áb o r (1909-1974) neve leg
inkább a  ró la készült film a „G yerm ek- 
m entő” által vált ism ertté. H alá la  után  
naplóját B ozóky  É va  rendezte sajtó  alá 
a  „Sztehló G ábor, Isten kezében” c. 
könyvben, amely az  Evangélikus Sajtó- 
osztály kiadványaként egymás u tán  2 
k iadásban is elfogyott. E bből is sokan  
megism erhették a  kiváló lelkész életét 
és m unkásságát, aki 1944-45-ben a  h á 
ború  utolsó szakaszában, a  kegyetlen 
zsidóüldözések idején közel 2000 e lha
gyott és ü ldözött gyerm eket m entett 
meg, akiket a  h áború  u tán  sem hagyott 
m agára, hanem  azokat családias légkö
rű o tth o n o k b an  gondozta, nevelte és 
tan ítta tta . A nagyobbak szám ára de
m okratikus önkorm ányzatú  gyerm ek- 
várost szervezett, a  Budakeszi úti G au- 
diopolist, am i m agyarul az Ö röm  váro 
sát jelenti. Ezt az áldásos, a m aga ne
m ében egyedülálló és még máig nem 
eléggé értékelt gyerm eknevelő m unkát 
1950. ja n u á r  7-ig, intézetének állam osí
tásáig  végezte.

M erényi Z suzsanna Sztehló G áb o r 
nevelői m ódszerét k u ta tta  és ku ta tása i
nak  eredm ényét értékes könyvbe fog
lalta.

A z esti a lk a lo m ra  m integy 40-en jö t 
tek  össze. A régi gond o zo ttak  közül 
A c zé l E te lka . F ü ze k i B álint, H orváth  
A dám  és R á cz  A ndrás  voltak  jelen. 
A zonk ívü l egykori m u n k atársak , ro-

Múzeumi Híradó
konok és érdeklődők. A z e lőadást kö 
vető hozzászólásokból az a  közös véle
mény ju to tt kifejezésre, hogy Sztehló 
G ábor gyermeknevelő m unkásságának 
vonzó ereje az ő egyéniségében rejlett. 
A m it D. Koren E m il ny. esperes a  Lel
kipásztor c. folyóirat 1994/3. szám á
ban a  Sztehló G áborró l írt cikkében így 
sum m áz: „...m indez azért és abból ere
dően fo lyh a to tt, m ert lelkész volt m inde
nü tt és m indenek e lő tt."

M erényi Zsuzsanna könyve pedagó
giatörténeti szem pontból is hézagpótló, 
de a  mai nevelők is tanu lhatnak  belőle. 
Könyve az Evangélikus O rszágos M ú
zeum ban m egvásárolható. Melegen 
ajánljuk az érdeklődők figyelmébe!

1993. december 17-én délu tán  volt a 
K ossuth  halála 100. évfordulójára — 
amely tulajdonképpen 1994. m árcius 
20-án lett esedékes -  rendezett „K os
suth Lajos emlékezete” című időszakos 
kiállítás ünnepélyes megnyitása.

Ez alkalom ra a  m eghívottak szép 
szám ban gyűltek össze. A m úzeum  
igazgatója üdvözlő szavai u tán  a  teoló
gus ifjúság 2 tagja: Sánta  A n ikó  és K o
rányi A ndrás  Kazinczy-díjas teológus 
K ossuth  beszédeiből és írásaiból olva
so tt fel részleteket, m ajd dr. S za b a d  
G yörgy  professzor ta r to tt megnyitó 
előadást.

A m úzeum m al kapcsolatban beszélt 
Szabad G yörgy professzor a  hagyo
m ány és a  korszerűség kérdéséről. 
A kettő  összefügg. „A z igazi hagyo
m ányőrző  azért őrzi meg a hagyo
m ányt, m ert tud ja, hogy a  jelenen túl 
o tt van a  jö v ő , melynek szüksége lesz 
az  előzm ényekre is.” -  „K ossu th  nagy 
vívm ánya, hogy a  m aga ko rában  tisz
tán  és egyértelm űen m ondja ki, hogy 
m in m úlnak  a  dolgok. Ő a  k o rn ak  azt 
a  fe ladato t ad ja ,, hogy m agyarság és 
dem okratizm us. Állam i függetlenség és 
önkorm ányzat. Ezek a  pillérek, am e
lyeknek álln iok  kell ahhoz, hogy a 
nem zet m últjához  a  jelen veszélyeivel 
szem ben és a  jö v ő  lehetőségeinek esélyt 
adva m egálljon.”

A szép, klasszikus beszédért és 
egyúttal m esterien ak tualizált szava

kért m úzeum unk, egyházunk és a  jelen
levők nevében dr. Fabiny T ibor  teo ló
giai professzor és m úzeum igazgató 
m on d o tt hálás köszönetét és Isten gaz
dag  á ldását kérte  dr. Szabad G yörgy 
életére, család jára  és nem zetépítő M un
kájára.

1994. ja n u á r  22-én  am erikai p ro tes
táns tábori-lelkészek egy csoportja  te 
k in tette  meg m úzeum unkat.

Evangélikus M úzeum unk 1993-ban 
pályázato t h irdete tt evangélikus gim 
názium aink tanu ló i szám ára, kevésbé 
ism ert egyházi épületek és az  azokhoz 
ta rto zó  tárgyi em lékek felkutatására. 
A beérkezett pályam unkák  elb írálásá
nak eredm ényhirdetése 1994. m árcius 
14-én volt a  m úzeum ban. E rrő l dr. F a 
biny T ib o r m úzeum igazgató m ár írt 
beszám olót az Evangélikus É let 1994. 
április 24-i szám ában.

A finnek egy 6 tagú  ének- és zenekar
ra  vendégszerepeit a  D eák téri tem p
lom ban zenés á h íta t keretében. 1994. 
április 20-án m úzeum unkba is elláto
gattak .

1994. április 23-án  m úzeum unkban 
került so r a  M EV ISZ (M agyar Evan
gélikus Ifjúsági Szövetség) országos 
h ittanversenyére, melyen 105 iskolás 
gyerm ek vett részt 11 csoportban . 
A gyerm ekek nagy élvezettel keresték 
a k iá llíto tt tárgyak  k ö zö tt a  verseny- 
kérdésre a  feleletet.

1994. április 25-én  B alatonfüred  b a 
jorországi testvérvárosa, G em ering 
evangélikus gyülekezetének 12 tagú 
csoportja  R iczinger J ó z s e f  dörgicsei és 
balatonfüredi lelkész vezetésével meg
tek in te tte  m úzeum unkat. A  vendég
könyvi bejegyzés szerint ö rü ltek , hogy 
itt m egism erhették a  m agyar evangéli
kus egyház tö rtén e té t is.

1994. április 27-én  14 tag ú  finn cso
p o rt já r t  m úzeum unkban  T am peré
ből. A nyanyelven h a llh a ttak  tárla tve
zetést.

Szabó Im re m érnök  a Zelenka- 
család hagyatékából Z elenka D ániel 
egykori vanyarci evangélikus esperes 
p o rtré já t a jándékozta  m úzeum unknak  
1994. m ájus 3-án.

JÉZUSSAL TALÁLKOZÓ GYÜLEKEZET
Máté 28,16-20

Aggodalommal és reménységgel 
vesszük számba időnként gyüleke
zeteink és egyházunk helyzetét. F i
gyelmünket nem kerülik el a hiá
nyosságok, gyengeségünk jelei. De 
bizonyosság is él a szívünkben: élő 
Jézusunk van! Ahogyan szemmel 
tartotta botladozó tanítványait és 
hitben, szolgálatban való megúju
lásra segítette őket, úgy ma sem 
hagyja magára népét. N ekünk is 
lehet Jézussal való ígéretes, meg
erősítő találkozásunk!

1. E találkozás alkalm át Jézus 
adja, teremti meg. Az egyedül az ő  
ajándéka. Mi hiába hiányoljuk 
vagy erőszakoljuk létrejöttét. 
Hasztalan panaszkodunk késése 
vagy elmaradása miatt. A lázato
san tudomásul kell vennünk, hogy 
Jézus Úr, aki szándékaiban és cse
lekedeteiben teljesen szabad. Azt 
azonban tudtul adja, hogy hol ta
lálkozhatunk Vele. Tanítványai
nak Galileába kellett menniök. 
Csak ott találkozhattak Jézussal. 
Mi sem vagyunk bizonytalanság
ban: igéje és a szentségek az a 
„hely”, ahol jelen van. Lehetősé
günk ez: minél mélyebben, igazab
ban, tisztábban érteni üzenetét; 
minél szomjasabban, hűségeseb
ben, méltatlanságunk és rászorult
ságunk tudatában venni az úrva
csorát és gyakorolni a keresztsé- 
get!

2. A találkozás világosságában 
azt kell felismernünk, hogy az egy
háznak, a gyülekezetnek „minden 
nép” felé kell fordulnia. Nem  az a 
feladatunk, hogy önm agunkat vé
delmezzük, hanem azon kell m un
kálkodnunk, hogy Jézus a világ 
Megváltója legyen. Azt a Jézust 
kell hirdetnünk, aki nyitott m in
den ember irányában, aki személy
válogatás nélkül elfogadja a hozzá 
térőket, akinek a szeretete nem 
egyes kiválasztottaké, hanem  m in
denkié, aki igényli, kéri és hízik 
annak m egtartó erejében.

3. A találkozás következménye, 
hogy a gyülekezet Jézus parancsai
nak hiteles tanítójává lesz! Világo
san meg kell fogalmaznia saját ko
ra számára, hogy mit kíván Jézus 
és határozottan kell bizonyságot 
tennie annak az erőnek a jelenlété
ről, „Aki” lehetővé teszi Jézus pa
rancsainak m egtartását. H a a gyü
lekezetnek az a küldetése, hogy ta 
nítsa Jézust, akkor lealkudhatat-

lan kötelessége, hogy szünet nélkül 
maga is tanuljon. Engedje, hogy 
Jézus állandóan tanítsa. Legyen 
hajlandó elfogadni Jézus kritikáját 
akkor is, ha az megdöbbentő és 
fájdalmas. Az egyháznak érzékeny 
lelkiismerettel kell vigyáznia arra, 
amit U ra rábízott. A tanításhoz az 
is hozzátartozik, hogy elsősorban 
a gyülekezetnek kell komolyan 
vennie, amit másokkal meg akar 
tartatni. Á llandóan számolnia kell 
azzal a kísértéssel, hogy megelég
szik a beszéddel, de képtelen pél
dát mutatni. Em iatt naponkénti 
megtérésben kell élnie, bűnbánat
ban és a megbocsátás reménységé
ben. A Jézussal való találkozás ezt 
az „életform át” je len ti! Ennek vál
lalása adja az egyház tanító  szolgá
latának az erejét és hitelességét.

4. Ne menjünk el gondolkodás 
nélkül annak megemlítése mellett, 
hogy a Jézussal való találkozáskor 
„némelyek kételkedtek” ! Ez a két
kedés nem egyszerűen hinni nem 
tudás, vagy belső bizonytalanság, 
hanem Jézus életünk feletti ural
m ának az elutasítása. Félszívűség. 
Életünk bizonyos területei felett 
m agunknak tartjuk meg az ural
mat. Nem engedjük, hogy Jézus 
mindenbe beleszóljon, bár emle
getjük, hogy U runk és Istenünk. 
Nem szórványos, elszigetelt jelen
ség ez, hanem mindnyájunknál tet
ten érhető.

Kétségbe eshetnénk, ha életünk 
felett nem ragyogna az ígéret: 
„ ...én  veletek vagyok...” U runk
kal való találkozásaink boldog ta 
pasztalata ez. Ilyenkor sok minden 
kiderül rólunk, de az is világossá 
lesz, hogy ez az ígéret kétségbe
vonhatatlan  és m egkérdőjelezhe
tetlen.

Bohus Imre

IM Á D K O Z Z U N K !

Jézusunk, áldunk ígéretedért. Add, 
hogy ne kételkedjünk szavadban. Te 
tedd azt életünket megtartó erővé. 
Amen.

EVANG ÉLIK US R Á D IÓ M ISZ - 
SZ IÓ : 19 .00-19 .15-ig, 41 m-es rövid
hullám, 7385 kH z
május 28. szombat: Ki a gazdag? -  rá
dióshittan
május 29. vasárnap: Ferenczy Zoltán  
áhítata

Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. május 29.

1., Bécsi kapu té r de. 9. (úrv .) Balicza Iván; 
de. 10. ném et B rauckhoff Beáta, de. 11. 
(ú rv .) M adocsai M ik lós; du . 6. X II., 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. M adocsai Miklós. 
Pesthidegkút, I I., B áthory u. 8. de. fél 11 
C sizm azia S án d o r Csillaghegy, III ., M átyás 
k ir. ú t 31. de. 10. D o n á th  László. Óbuda, 
ü l . ,  Dévai Bíró M . té r  de. 10. Bálint László 
Újpest, IV , Leibstück M ária  u. 36-38. de. 10. 
Blázy Lajos. V ., D eák té r  4. de. 9. (úrv.) 
G erőfi G yuláné de. 11. (úrv .) d r. H arm ati 
Béla du . 6. Z ászkaliczky P éter V II., Városli
geti fasor 17. de. 11. (ú rv .) M un tag  A ndom é 
du . 6. (ifjúsági) N agy Z o ltán  V III., Üllői út 
24. de. fél 11. K ertész G éza. V III., Karácsony
5 . u. 31-33. de. 9. K ertész G éza. V III., Rá
kóczi út 57 /b . de. 9. szlovák Cselovszky Fe
renc V III., Vajda P éter u. 33. de. fél 10. 
V adon  M iklósné. IX ., T haly Kálm án u. 28. 
de. 11. dr. Rédey Pál. Kőbánya, X ., Kápolna 
u. 14. de. fél 11. V adon  M iklósné. X ., Kere
pesi ú t 69. de. 8. Szabó Lászlóné. Kelenföld, 
X I., Bocskai ú t 10. de. 8. (ú rv .) Csepregi 
A ndrás, de. 11. (úrv .) Csepregi A ndrás, du.
6. Ferenczy Erzsébet. X I., Németvölgyi út 
138. de. 9. Ferenczy Erzsébet. Budahegyvi- 
dék, X II., T a rtsay  V ., ii. 11. de. 9. (ú rv .) dr. 
Széchey Béla de. 11. (úrv .) Bencze Im re, du. 
fél 7. d r. Széchey Béla X III., K assák  L ajos u. 
22. de. 10. ifj. K endeh G yörgy. X III., Fran- 
gepán u. 43. de. 8. ifj. K endeh G yörgy  XIV., 
Lőcsei ú t 32. de. 11. (úrv .) Szabó  Lászlóné. 
X IV ., G y arm at u. 14. de. féli 10. d r. Szabóné 
M á tra i M arian n a  Pestújhely, X V ., Templom 
té r  de. 10. Bízik László. Ú jpalo ta, XV., H á r
tyán  köz d u . 5. ökum en ikus R ákospalo
ta , N agytem plom , XV., Régifóti ú t 73. de. 10. 
Bolla Á rpád . Rákosszentm ihály, X V I., H ő
sök tere  de. 10. d r. K a m e r  Á goston . C inko ta,
X V I. , B atthyány I., u. de. fél 11. Szalay T a 
m ás. M átyásfö ld , X V I., P rodám  u. 24. de. 9. 
Szalay T am ás. R ákoshegy, X V II., Tessedik 
S . té r  de. 9. M arscha lkó  G yu la  R ákoscsaba,
X V II. , Péceli ú t 146. de. 9. K u s tra  C saba 
R ákoskeresztúr, X V II., P esti ú t 111. de. fél 
11. V o itto  H u o ta ri. Pestszentlőrinc , X V III., 
Kossuth té r  3. de. 10. H avasi K álm án . P est- 
szentim re, X V III., Rákóczi ú t 83. (ref. tem p
lom) de. három negyed  8. H avasi K álm án . 
K ispest, X IX ., Tem plom  té r  1. de. 10. Széli 
Bulcsú. X IX ., K ispest, H ungária  ú t 37. de. 8. 
Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, X X., Ady E . 
u. 89. de. 10. G yőri Já n o s  Sám uel. Csepel, 
X X I., D eák  té r  de. fél 11 M ezősi G yörgy . 
B udafok, X X II., J á té k  u. 16. de. 11. Rozsé 
István .

SZ E N T H Á R O M SÁ G  VASÁR
N A PJÁ N  az oltárterítő színe: fehér. 
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: E f  
1,3-14; az igehirdetés alapigéje: M t 
28,16-20.

E R Ő S VÁR A M I ISTEN Ü N K  cím
mel evangélikus félórát közvetít a Kos
suth Rádió május 30-án, hétfőn 13.30 
órakor.

„A LEG SÖ TÉTEBB K ORSZAK 
BAN IS  VILÁGIT A FÉNY” címmel 
Gémes István lelkészről láthatunk port
réműsort május 29-én, vasárnap a TV2 
adásában 11.20-kor.

Ö R Ö M H ÍR  címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a TV1 május 29-én, va
sárnap 16.10-kor. A műsorban beszélge
tést láthatunk dr. Kardos Ernővel.

HAZAI ESEMENYEK
JÖ JJÖ N  C SENDESH ETRE  

Az Evangélikusok Közössége az 
Evangéliumért (E K E ) csendesheteket 

ta r t  a  B É T H E L  Evangélikus M issziói 
O tth o n b an  (2081 Piliscsaba, 
Széchenyi u. 8.) a  következő 

id ő p o n to k b an :
jú n iu s 20-25. (hétfő déltő l szom bat 

délig): C saládi- és g yerm ekhé t. 
jú n iu s  26-jú lius 2. (vasárnap  

d é lu tán tó l szom bat dé lig ): Ifjú ság i 
csendeshét tö b b  ko rcso p o rtb an , 
augusztus 22-27. (hétfő  déltől 

szom bat dé lig ): F eln ő ttek  csendeshete. 
Részvételi d íj: 1500,- F t/5  nap , ill. 

1800,- F t/6  nap . 
Jelentkezést az  O tth o n  cím ére 

szíveskedjenek küldeni.
A  visszaigazoló levél további 

tá jék o z ta tást is fog adni.

R észvételi d íj: 1700,- F t  (ellátás) 
1000,- F t  (szállás), 2 0 0 ,- F t  (ágynem ű
h u za t használa t, h a  nem  vinnénk  sajá
to t)
Jelentkezés: 1994. jú n iu s  10-ig az  a láb 
bi cím re 4 0 0 ,-  F t p osta i u ta lv án y o n  
tö r té n t befizetésének ig azo lásáv a l: 
B p.-Pestszentlőrinci Ev. Leik. H ivata l, 
1183 Bp., K ossu th  L. té r 3. Felv ilágosí
tá s : T e l.: 290-6408

A K ŐBÁNYAI LELK ÉSZI H IVA
TA L  új telefonszáma: 262-7683

K A T E C H E T IK A I S Z E M IN Á R IU M O T  
ta r tu n k  az  Evangélikus Teológiai O tt
h o n b an  (B udapest, X IV ., Lőcsei ú t 32. 
(A  7-es busz B osnyák téri végállom ásá
nál) 1994. jú liu s  4. h é tfő  déltő l jú liu s  9. 
szo m b a t délig
gyerm ekbibliakör-vezetőknek (B ohus 
Im re : M árk  ev. 32 tan ítá sáb an , P in tér 
G yőző  illusztrációival) 
óvodai gyerm ekm unkásoknak  (G yőri 
G á b o r: Ó vodai és I. osztályos gyer- 
m ekbibliakör-vezetés (elm élet és gya
ko rla t)
ka techétáknak  és lelkészeknek (R ajn a i 
G abrie lla : R ajz színezés; H avasi K á l
m án : G um ibélyegzős és egyéb illuszt
ráció-készítés sk.)

FÉBÉ KONFERENCIA PILIS- 
CSA B Á N  a F É B É  D iakonissza  Egye
sület jú n iu s  16—20-ig konferenciá t ta r t  
a  p iliscsabai B ételben. R észvételi d íj: 
1200,- Ft. Jelentkezés C sepregi Z su 
zsan n án ál F É B É  O tth o n  1122 Bp. M a
ro s u . 25. II . L  T el.: 156-52-16.

Az Evangélikus Külmíssziói Egyesü
let rendezésében 1994. m ájus 30-án, 
hétfőn  du . fél 6 -ko r a  K elenföld i G y ü 
lekezet tanácsterm ében  (X I. B ocskai ú t 
10.) Nemeshegyi Péter jezsu ita  m isszio
n árius ta r t  beszám oló t „36 év J a p á n 
b an ” cím m el.

Igét h ird e t: Bencze Imre ny. lelkész.
M inden  é rd ek lő d ő t szeretettel v á r

nak.

SZ Ü L E T É S
Fabiny Tam ás kő b án y ai lelkésznek 

és feleségének, Béndek Katalin egyete
mi h a llg a tó n ak  m ájus 14-én Erlangen- 
ben B L A N K A  nevű  első gyerm eke 
született.

A próhirdetés
O kleveles k án to r  helyettesítést vállal. T e l . : 

180-1918

L ak ás. K iad ó  kü lfö ld ieknek  jú liu s
aug u sz tu sra  há ro m szo b ás , ö sszkom forto s , 
első  em eleti lakás. T e l.: 156-2111

Tem plom építéshez fazsindely m egrendel
he tő . T e l.: 42/312-349.

L ábszárfekély  kezelése m inden  hé tfő n  16 
ó rá tó l, vagy m egbeszélt id ő p o n tb an . D r. 
M agéra  Ju d ith  ad j. B udapest, X II. K risz tina  
k rt. 2 -4 . II. 23. T e l.: 156-30-73.

A M agyar Börtönpasztorációs Társa
ság im atém ája  m ájus 29-én, v a sá rn a p : 
Im ádkozzunk  'a z o k é rt , elm élkedjünk 
arró l, hogy ak ik  e ljá tszo tták  em b ertá r
saik  b izalm át, azok ú jra  lehetőséget 
k ap h assan ak  a k á r  hetvenszer hétszer is 
Jézus szavai szerint.

A m ö g ö ttü n k  levő  fé lévb en  sz in te  
m in d  a z  5 világrészből voltak lá toga
tó ink . Sokféle írást ta lá lunk  vendég
könyveinkben. A  beírások á lta láb an  
a rró l tan ú sk o d n ak , hogy a  lá to g a tó k  
há lásak  a b ará tság o s fo g ad ta tásért és 
köszönik  a  szakszerű és érdekes tá rla t- 
vezetést.

ö rven d e te s  je lenség , hogy  le lkésze ink  
k ö zü l egyre  többen h o zzá k  e l ko n fir 
m a ndusa ika t a  m úzeum ba.

K érjük  vidéki h ittestvéreinket, hogy 
h a  B udapesten  já rn a k , szak ítsanak  
id ő t a  m úzeum  m egtekintésére. A z itt 
lá to ttak  és h a llo ttak  erősítik  evangéli
k us összetartozásunk  tu d a tá t.

E ddig, 1994. április 30 -ig  összesen  
115170 lá togató ja  volt m ú zeum unknak .

P . L.
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A  Kapi Család a lap ítv án y t te tt a  
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Evangélikus Gimnázium (Líceum) (9400 
S opron , Széchenyi té r  11.) jav á ra . 
B ankszám laszám : PÓ S T A B A N K
S O P R O N  022-054-07  
Ö röm m el fogadnak  m inden  egyetértő  
tám ogatást.

PA L Y A Z A T
Az orosházi 2. sz. Általános Iskola 
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M ert a hit minden megújulás gyökere

Tolsztoj

A TARTALOMBÓL

LEHET-E „DIVAT” A KERESZTSÉG?

HARANGSZO

„MINT HULLÓ CSILLAG...”

Miskolctól Pécsig

X. Ökumenikus 
Területi Találkozó 

1994. április 23.

A család Isten rendje 
és a jándéka

Nem kevés, közel ötszáz kilo
méter választja el e két várost 
egymástól. Még gyorsvonattal is 
jó félnapos utat jelent. Ez a cikk 
mégsem egyszerű útibeszámoló 
akar lenni. A „Miskolctól Pécsig” 
azt a „nagy utat” jelöli, ami az 
első ökumenikus területi nőkon
ferenciát á tizedikkel összeköti.

Az Ökumenikus Tanács Női 
Bizottsága öt évvel ezelőtt ren
dezte meg az első ilyen konferen
ciát Miskolcon. Úgy tűnt, hogy 
országos rendezvényeknél célsze
rűbb és könnyebb egy-egy földr 
rajzi egység asszonyait összegyűj
teni egynapos közös együttlétre 
Isten igéje körül. A tervet -  most 
már a tizedik után hálásan mond
hatjuk -  Isten áldása kísérte. Mis
kolc után Budapest, Celldömölk, 
Szeged, Paks, Nyíregyháza, Pá
pa, Békéscsaba, Budapest, végül 
Pécs városai voltak ezeknek az 
alkalmaknak színhelyei. Elmond
hatjuk, hogy mindenütt (külön
böző felekezetek adtak otthont 
egy-egy alkalomnak) nagy szere
tettel fogadtak. Minden alkalom

mal egy aktuális témáról beszélgettünk, s kerestük együtt 
Isten igéjének eligazítását. Volt szó a különböző vallási 
áramlatokról, a korunkat leterhelő félelmekről, az embe
ri közösségekben feszülő ellentétekről. Az idei pécsi kon
ferencia témája „A család Isten rendje és ajándéka” volt.

A 10. ökumenikus találkozónak a pécsi baptista gyüle
kezet adott otthont. A szép, új (tíz éve épült) templom
mal egybeépített gyülekezeti centrum az ilyen összejöve
tel minden igényét kielégítette. A kistermekben alkalom 
nyílt a csoportos beszélgetésekre, a templomban együtt 
éltük át az úrvacsorái közösséget, a másik helyiségben 
ízlésesen és gazdagon terített asztalnál vendégeltek meg 
bennünket. A konferencián 125 leány, és asszony de 
néhány férfi is részt vett. Különösen kedves volt, hogy a 
terített asztalnál főleg a férfiak segédkeztek. A résztvevők 
hat különböző felekezetből jöttek. A beszélgetésekben 
mégis eltűntek az egymást elválasztó különbségek. 
A családi élet problémái, gondjai vagy örömei valami
lyen formában mindenkit érintettek. Kit a gyermekeivel 
való kapcsolat, a gyermeknevelés foglalkoztatott, más a 
válságban lévő házasságából kereste a kiutat, néhányan 
a saját tapasztalataikkal próbáltak segítséget, tanácsot 
adni az együvé tartozás felelősségével.

Mikor kora délután búcsút mondtunk egymásnak, 
ragyogott a nap az égen, és pompázott a természet körü
löttünk a korán érkezett tavaszban. Valamit azonban 
átéltünk Isten szeretetének melegéből is, s ez mindnyá
junkat hálás szívvel indított tovább ebben a szolgálatban.

ö t  év, tíz alkalom -  sokak számára talán nem is tűnik 
hosszú útnak. Gyorsan változó, a lehetőségeket is hamar 
elmulasztó világunkban számunkra -  akiket Isten ebbe 
a szolgálatba állított, s akik ezeken az alkalmakon átél
ték az egymással való közösséget -  mégis Isten hűségének 
és meg nem szűnő áldásának kézzelfogható bizonyítéka.

S árk án y  T iborné

SOPRON BOMBÁZÁSÁNÁL 
AZ IKVA HÍDON HOLTAN 

TALÁLT
MÁRTA NŐVÉREMHEZ:

Acélmadarak szállnak a város felett... 
Pusztulást hoznak: Pokol-követek! 
Bombákat szórnak tékozló fiák... 
dőlnek a tornyok... omlanak falak...

Míg bomba robban, sebez száz szilánk...
A füstfelhőben angyal-suhanás.
Aratni jöttek: Égi követek.
Kaszájuk nyomán dől az emberrend.

A ratást vágytak már az ért fejek.
Bimbó, zöld kalász, virág, ígéret 
csak búsan hajtja sarlóra fejét, 
hisz úgy szeretne nyílni, érni még!

A tavasz végén bomba-robbanás 
elvitte M ártát. Kora aratás!
Még alig hordta a szolga-ruhát, 
az őrhelyén csak pár hónapja állt.

Látom, mint szeh'd, dolgos katonát, 
hallom ércesen csendülni hangját.
„Az oltár előtt fogadom, Uram, 
halálig hű lesz szolgád boldogan!”

Halálig hü volt, azért ment haza, 
mert őt találta készülten Ura.
Mi még tükörben, ő már tisztán lát. 
H azavár minket M árta odaát.

G incsay Erzsébet 
diakonissza nővér. 

Sopron, 1945. március.

(K iss M á rta  d iakonissza nővér sú lyos beteghez 
indu lt, szolgálat közben, ú tközben  le tt a  b o m b a
tám ad ás  halá los á ldoza ta .)

M unkanélküliség és a diakónia
Beszám oló az Európai Diakóniai Szövetség konferenciájáról

Helyszín: 1995. április 25-29. 
között tarto tta  az Európai D iakó
niai Szövetség szokásos konferen
ciáját Csehországban, Prága mel
letti Jilovistében. A konferenciák 
tartására, továbbképzésekre kiala
kított üdülőkörzetben lévő M idu 
szálló volt a konferencia helye.

Résztvevők: Európa protestáns 
egyházainak képviselőit, munka
társait hívták a konferenciára, 
akik egyházaikban a diakóniai 
m unka elkötelezett résztvevői. 
Egyházi vezetők, lelkészek és nem 
lelkészi m unkatársak. Egyházun
kat Szebik Imre püspök és e sorok 
írója képviselte. Hazánkból refor
m átus küldött is részt vett a mun
kában.

Téma: Az Európát is sújtó mun
kanélküliség kezelése, ezzel össze
függő diakóniai feladatok, vala
mint az „Eurodiakóniával” való 
kapcsolat kiszélesítése, létrehozá
sa.

Vendéglátás: A Cseh protestáns 
egyházak (Cseh testvérközösség 
stb.) vendége volt a konferencia. 
Beszámoltak arról, hogy két éve 
indult a szervezett diakóniai m un
ka egyházukban és több intéz
ményben kezdhették el -  nulláról 
indulva -  m unkájukat. Különböző 
helyekről kapott tám ogatás igény- 
bevételével m ára jelentős diakó

niai hálózatot építettek ki. A kon
ferencia második napjának estéjén 
meggyőző beszámolót tartottak 
szolgálatukról.

Evangélumi alap, ill. háttér: 
Minden nap Biblia-tanulmánnyal 
kezdődött. Pavel Filipi prágai pro
fesszor Ezékiel próféta, M áté és 
M árk evangélista bizonyságtétele 
alapján szólt az isteni „szociális” 
rendről. (Ez 34,17-22; M t 6,25- 
32; M k 6,32-44.)

A bibliai szakaszok egyértel
műen szólnak arról, hogy az egy
háznak, gyülekezetnek szolgálatá
hoz elengedhetetlenül hozzátarto
zik a diakóniai szolgálat. -  A kon
ferencia utolsó napján -  Prágában 
-  ökumenikus istentiszteleten is ez 
a teológiai megállapítás hangzott 
el.

Előadások: A konferencia alap
vető előadását Paulo Ricca római 
szisztematikus professzor tartotta. 
Előadásában hangsúlyozta, hogy 
az evangéliumhirdetéssel szorosan 
összefügg a diakóniai szolgálat. 
Hiteltelenné válik az evangélium 
hirdetése, ha azt nem követi a sze
retet cselekedeteinek megélése.' 
A Krisztus által hirdetett evangé
lium megélése a gyakorlati életben 
lehet valóság.

Előadások: Elsősorban a mun
kanélküliség kérdésével foglalkoz

tak. Christa Springer (Mainz) első
sorban a nők ezirányú kérdéseiről, 
problémáiról szólt. Megállapította 
-  szerintem nagyon kevés tapasz
talat alapján, de igazságait meg 
nem kérdőjelezhetöen -  hogy a 
családot vállaló nők egyértelműen 
háttérbe szorulnak a munkanélkü
liség összefüggésében.

Az előadások azt a kérdést ve
tették fel, mit lehet tenni pl. az 
egyháznak a munkanélküliség ter
heinek elviseléséhez. A munkanél
küliség tény. Jelentős feladata van 
az egyháznak a lelki tényezők ke
zelésében. -  Ezzel a gondolattal 
függ össze a „Hogyan tovább?” 
kérdés felvetése. Lelki és anyagi 
összefüggésben is van elkötelezése 
az egyházaknak.

Megbeszélések: A felvetett kér
déseket igyekeztek lebontani. Mit 
lehet tenni, hogy valamilyen meg
oldás szülessék. Egyházunk állás-' 
pontját -  mely az ember embersé
gének szintentartását jelenti -  Sze
bik püspök fejtette ki.

Háttérbeszélgetések: Segítsük 
egymást! Személyes kapcsolatok 
felvételét is jelentette ez a konfe
rencia. Egyedül nem tudjuk elvé
gezni küldetésünket. -  Egymást se
gítő megbeszélések adják egy kon
ferencia lényegét.

if). Kendeh György

HÍREK A GYŐRI DIAKONISSZA-ANYAHÁZBÓL
Jelöltjeink Bad Herrenalbban

Március 17— 19-ig diakonisszajelölt-találkozó volt a 
németországi Bad Herrenalbban. Jelöltjeinket is meghív
ták erre az alkalomra. Boldog izgalommal készülődtek 
a nagy útra. Március 12-én indult el győri anyaházunk
ból négy leányunk: Németh Enikő, Mérnyei Éva, Szoko- 
lai Éva és Cserági Ildikó, akik itt tanulnak és a diakonisz- 
sza-szolgálatra készülnek. Kísérőjük Kiéli Erzsébet nővér 
volt, aki soproni vendégházunkban teljesít szolgálatot. 
Első célállomásuk Stuttgart volt, ahol az Olga-nővérek 
várták őket nagy szeretettel. Itt alkalmat nyertek arra, 
hogy megtekintsék és tanulmányozzák a stuttgarti diako
nissza-intézet életét, az ott dolgozó nővérek szolgálatát. 
Németh Enikőnek már korábban is volt lehetősége is
merkedni a német diakonissza-nővérek munkájával, de 
a másik három leány csak most látott először ilyen inté
zetet és benne szolgáló aktív diakonisszákat. Lenyűgöző 
hatást tett mindnyájukra, amit láttak, s az is, hogy a 
német nővérek szinte dédelgették őket figyelmes szerete- 
tükkel. Stuttgartból utaztak aztán tovább a konferencia 
színhelyére: Bad Herrenalbba. Több országból jöttek 
össze találkozóra itt olyan fiatal leányok, akik diakonisz- 
sza-szolgálatra készülnek. Nagy tolongás ugyan nincs a 
leányok körében e pálya felé, de itt-ott Európában mégis 
akadnak olyanok, akik meghallják Jézusnak erre a szol
gálatra hívó hangját és jönnek, vállalva ennek a munká
nak minden nehézségét és próbáját, de megismerve a 
szolgálat mély belső örömét is. A konferencia előadásai
nak a középpontjában a Szentlélek munkája állt. Kiéli 
Erzsébet nővér tolmácsolása tette lehetővé, hogy a német 
nyelvet tanuló, de még tökéletesen nem értő leányaink 
minél többet megértsenek az előadások üzenetéből.

Föllelkesülve, hivatástudatukban jelentősen megerő
södve tértek haza március 21-én győri otthonukba. Ked
di nővéróránkon számoltak be az idős nővéreknek élmé-

P E D A G Ó G U S  K O N F E R E N C IA

Az Evangélikus Teológiai Akadémia és a Teoló
gus Otthon 1994. július 28-án, csütörtökön 16 órától 
július 31-én, vasárnap 14 óráig pedagógusok számá
ra konferenciát rendez, melyre meghívja az evangé
likus közoktatási intézményekben működő tanáro
kat, tanítókat, óvoda-pedagógusokat, valamint az 
ország bármely iskolájában tanító pedagógusokat.

A konferencia célja: elcsendesedés Isten igéje kö
rül, ismerkedés, elmélyülés az evangélikus egyház 
tanításában, beszélgetés a pedagógushivatásból és a 
keresztyén hitből fakadó kérdésekről.

A reggeli és esti áhítatokon Zászkaliczky Pál és 
Balicza Iván lelkészek szolgálnak. Az evangélikus 
tanítás lényegét három előadás foglalja össze: „Sola 
Scriptura”, „Solus Christus” (dr. Reuss András teol. 
tanár) és „Sola üde” (Csepregi András lelkész). 
Ugyancsak három előadás foglalkozik aktuális pe

dagógiai kérdésekkel: „A keresztyén pedagógus 
személyisége” (Csepregi András), „Humanizmus és 
keresztyén hit” (Takácsné Kovácsházi Zelma lel
kész), „Az önmegvalósítás keresztyén értékelése” 
(dr. Szalay Mária pszichológus). Előadások és meg
beszélések témája a magyar, a történelem oktatása, 
valamint az osztályfőnöki óra az egyházi iskolában.

A konferencia helye az Evangélikus Teológiai 
Akadémia (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.), a 
szállás helye az Evangélikus Teológus Otthon (1147 
Budapest, Lőcsei út 32.), közös telefon: 163-64-51 
és 183-45-37.

A konferencia étkezési költsége a három napra 
napi háromszori étkezéssel 900 forint, a szállás 
ezenkívül 600 forint.

A jelentkezéseket július 1-jéig a Teológus Otthon 
címére kérjük. (1147 Budapest, Lőcsei út 32.)

nyeikről, tapasztalataikról. Szinte egymás szájából ra
gadták ki a szót, ahogyan meséltek a csodálatos tájakról, 
a német nővérek szeretetéről, a hallott előadásokról. 
Istennek sok áldásáról, amiben ezen az úton részesültek. 
Felfrissülve, hitükben megerősödve, újult erővel vetették 
bele magukat a győri Öregek Otthonában rájuk váró 
szeretetmunkába. Már az ápolásukat élvező öregek is 
nagyon várták őket, „mert ezek a diakonissza-növendé
kek még azt a pohár vizet is másképp adják, mint a 
többiek”, mondogatták. Az öregek nagyon szeretik őket, 
mert a lányok figyelmesek, gyengédek, meleg szívvel vég
zik szolgálatukat a szeretetre vágyó idős és beteg embe
rek között.

Németh Enikő különben hamarosan visszatér Német
országba. Tanulmányai tekintetében ő a legidősebb a 
diakonisszajelöltek között, már négy éve tanul diakonisz- 
szaképző intézetünkben, s most még betetézi képzését 
azzal, hogy június 1-jén háromhónapos gyakorlatra 
megy az egyik német diakonissza-intézetbe. Ugyancsak 
június 1-jén viszont a finnországi Ouluból két finn diako
nisszajelölt érkezik Győrbe két-három hónapos gyakor
latra, akik a mi leányainkkal együtt fognak dolgozni a 
győri szeretetházban.

M eghalt Gincsay Erzsébet diakonisszanővér

„Mi mindig búcsúzunk” (Reményik-Túrmezei). A győ
ri diakonisszáknak megint búcsúzniok kellett. Szeretett, 
kedves, derűs, mindig szolgálatkész nővértársuk: Gin
csay Erzsébet 1994. március 30-án meghalt. Hirtelen szó
lította haza megváltó Ura. Nyíregyházán született 1917. 
március 16-án, és 77 éves korában Mosonmagyaróváron 
hunyt el váratlanul. Bár az utóbbi időben komoly beteg
séggel küszködött, mindig derűs és szolgálatkész volt. 
Közülük senki sem gondolt arra, hogy ő lesz a követke
ző, aki miatt megint fel kell nyitni a győri új köztemető
ben a diakonisszanővérek közös kriptáját. Oda helyeztük 
őt a már előre ment nővértársaink közé, az volt ugyanis 
a kívánsága, hogy akikkel együtt élt, együtt szolgált, 
azok között akar pihenni is. Ezt a kérését teljesítve hoz
tuk haza őt és nővértársai kísérték nyugvóhelyére. 
A temetési szertartást Lupták Gyula, a győri diakonisz- 
szák lelkésze és Kiss Miklós mosonmagyaróvári lelkész 
végezte. „Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél 
semmi jótéteményéről” -  magasztalta az igehirdetés a 
103. zsoltár szavaival Istent a szolgálatban gazdag éle
tért.

Diakonissza-élete az Úr Jézus sokoldalú szolgálatának 
a jegyében telt el. Dolgozott árvagyermekek között, Kő
szegen az Evangélikus Leányinternátusban, Győrött a 
Csillag Szanatóriumban. 1951-ben feloszlatták az Anya
házat. Akkor került Mosonmagyaróvárra, s ott dolgo
zott a kórházban egészen nyugdíjazásáig. Ahol csak szol
gált, mindenütt nagyon szerették.

1989-ben rehabilitálták a diakonisszákat. Az elsők kö
zött jelentkezett, hogy segítsen. Boldogan kapcsolódott 
bele a győri nővérek megújuló közösségi életébe. Ked
denként tartjuk nővéróráinkat, s ha csak tehette, ide 
utazott Mosonmagyaróvárról, hogy velünk legyen. Ak

tív, élénk részvevője volt megbeszéléseinknek, komoly 
gondolataival áldást jelentett jelenléte nővéróráinkon. 
Olykor hozta verseit. Igen, verseket is írt, nem is akármi
lyeneket. Kedves lényének ablaknyitogatásai voltak ezek 
a versek, s hívő lelkének olykor derűs, olykor tépelődő 
világába tekintettünk be rajtuk keresztül.

Szerette Sopront is. (1945-ben Sopronban írt versét 
lapunk más helyén közöljük.) Amikor tehette, elment, 
hogy segítsen fogyó erejével az Evangélikus Vendégház
ban szolgálatot teljesítő nővértársának. Ott is lett rosz- 
szul. Onnan útja a kórházba s onnan Teremtőjéhez veze
tett.

Átmelegszik a szívünk, amikor kedves alakját emléke
zetünkbe idézzük. Köszönjük Istennek, hogy testvérün
kül adta nékünk.

Diakonissza-csendesnapok Győrött

Rehabilitáltatásunk óta immár hagyománnyá vált, 
hogy évenként kétszer csendesnapokra jövünk össze, mi, 
győri diakonisszanövérek. Ilyenkor mindegyikőnk, még 
ha távol lakik is Győrtől, ha csak teheti, minden akadályt 
félretéve, vonattal, autóbusszal iparkodik Győrbe vagy 
Sopronba, tavaszi konferenciánkat ugyanis Győrött, az 
őszit pedig Sopronban tartjuk. Ez évben április 14-16-ig 
jöttünk össze Győrben régi otthonunk falai közé.

Konferenciánk előadója dr. Cserháti Sándor teológiai 
professzor volt. Két áhítatsorozatban tárta elénk Isten 
üdvüzenetét az első Korintusi levél alapján. A reggeli 
áhítatokon a 7. részt fejtegette: Férfi és nő, az életben 
elfoglalt helyünk és a rendelkezésünkre álló idő Krisztus 
uralma alatt. A reggeli áhítatokat bibliakörszerű megbe
szélés követte, s ez rendkívüli mértékben elmélyítette az 
ige megértését. Délután időszerű kérdéseket beszéltünk 
meg ilyen témákkal: Keresztyénség és magyarság, anti
szemitizmus. Az esti áhítatok pedig a 15. fejezet alapján 
húsvét fényébe vontak bennünket. Témájuk ez volt: Hi
tünk, reménységünk és tennivalónk húsvét fundamentu
mán.

A konferencia kezdetekor még mindnyájan Gincsay 
Erzsébet nővérünk hirtelen távozásának megrázó hatása 
alatt álltunk, s most csodálatos fénnyel tört be szomorú
ságunkba a feltámadás üzenete, húsvét diadalmas evan
géliuma. Bepillantást nyertünk ragyogó jövendőnkbe, 
szinte mi is kívánkoztunk égi otthonunkba. Csodálato
san időzítette Istenünk vigasztaló üzenetét, nagyon- 
nagyon jókor jött számunkra Jézus halált legyőző diada
lának az örömhíre. Nem történt itt semmi más: Urunk 
szólított valakit közülünk, s valaki hazament.

L u p tá k n é  B a r to s  P iro s k a

FELVÉTEL A GYŐRI DIAKONISSZAKÉPZŐ 
INTÉZETBE

A győri Evangélikus Diakonisszaképző Intézet hivő fiatal 
leányok jelentkezését várja, akik élethivatásszerűen szeretnék 
Jézust szolgálni segítségre szoruló embertársaink között és gyü
lekezeti munkában. Jelentkezni vagy érdeklődni lehet a követke
ző címen: Lupták Gyula lelkész, 9025 GYŐR, Petőfi tér 4.
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JÍ*iS GYERMEKEKNEK T A K K

A „fenevad” egyre közelebb loholt a hátam mögött. 
Kétségbeesetten rohantam a kerti bokrok között, 
de vad ugatását egyre hangosabban hallottam. 
Már-már éreztem a húsomba mélyedö éles fogak okozta 
égető fájdalmat, amikor felcsattant Édesapám hangja: 
„Bodri! Helyedre!”
Apu felkapott, s hirtelen elmúlt a veszély.
Erős karjaiban biztonságban éreztem magam.

Istenem, ha kerget a szomorúság, a bánat, a félelem, 
kérlek, kapj karjaid közé, emelj fel, hogy ne bánthassanak! 
Most imádsággal karollak át, szerető mennyei Édesapám!

BARANGOLÁS BIBLIAI TÁJAKON

Betlehem

Jeruzsálem közelében -  olykor Jeruzsálem kapuja
ként is említik -  találjuk a kicsiny, mégis jelentős 
települést, „Dávid városát”, Betlehemet. Itt élt Ruth, 
és itt született Dávid király. A környék még alkalmas 
arra, hogy amint a karácsonyi evangélium írja: „pász
torok tanyáznak azon a vidéken”. Hiszha gyérebb is 
a fű, de a legelőkön, az olajfák között legelészhetnek 
a kecskék s a juhok. Néhány kilométernyire keletre 
viszont kezdődik a Júdeai pusztaság. A két dombocs
ka, melyen Betlehem áll, már szinte teljesen beépült. 
Több templomot és kolostort építettek itt különböző 
felekezetek, hogy méltó emlék állhasson azon a he
lyen, vagy legalábbis annak a helynek a közelében, 
ahol Jézus született.

Jézus korában viszont a település hasonló képet 
mutathatott, mint Názáret. Néhány agyagkunyhó áll
hatott a mai város helyén, „amikor Augustus császár 
rendeletet adott k i: írják össze az egész birodalmat. 
Elment tehát mindenki a maga városába, hogy öss,zfi- 
írják. Felment József is a galileai Názáretből a júdeai 
Betlehembe, a Dávid városába, mert Dávid nemzetsé
géből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával 
együtt, aki áldott állapotban volt. Amíg ott voltak, 
eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. 
Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson 
nem volt számukra hely.” (Lk 2,1-7)

Azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus istállóban 
született. De milyen is volt az az istálló? Amint azt 
Názáret esetében is láttuk, a település alatt, s a város 
környékén is sok barlang található. Ezek a mészkő
ben részben természetes úton létrejött üregek szinte 
kínálják magukat a hasznosításra. Hiszen elég a bar
lang bejáratát befalazni, s egy ajtóval lezárni, és máris 
kész a biztonságos, védett istálló, ami még emberek 
szálláshelyéül is szolgálhat. A jászlat vagy kőbe váj
ták, vagy pedig agyagból formázták ki. Betlehem kör
nyékén máig találhatók ilyen barlangistállók.

Helyreigazítás: A múlt héten Jerikóval kapcsolat
ban sajnos három adatot hibásan közöltem. Nem 
szeretném, ha valaki rosszul jegyezné meg, ezért most 
pontosítom ! A Jeruzsálem-Jerikó közötti ú t 37 km. 
A két város közti szintkülönbség kb. 1000 m. Jerikó 
a tenger szintje alatt 260 méterre fekszik. A hibákért 
elnézéseteket kérem!

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Gondoltam egy bibliai 
történetre...

Amikor márciusban befejeződött ez a játék, azt 
ígértem, néhány hónap múlva ismét „gondolok majd 
egy történetre”. Most jö tt el az idő. A kkor három  
fordulón keresztül tartott a m aratoni feladványsor, 
most viszont csak egyfordulós lesz.

Arról van szó, hogy gondoltam egy újszövetségi 
történetre, amelynek kiválasztottam három  általam 
jellemzőnek tarto tt szavát. Ezeket a szavakat hétről 
hétre rejtvény formájában közlöm Veletek, a követke
zőképpen :

A keresett szó szótagjait olyan szavakból ismerheti
tek meg, amelyek szintén tartalmazzák azt a szótagot. 
Az így kapott szótagokból összeállítható a keresett 
történet egyik jellemző szava. Beküldendő a keresett 
történet, melyre, elárulom, hogy jelen esetben leg
könnyebben M áté evangéliumában ismerhettek rá. 
Ha még nem teljesen érthető, mondok egy példát:

1. szótag -  Absolon szépséges húga: TÁ-MÁR
2. szótag -  A kételkedő tanítvány: TA-MÁS
Ebben az esetben a keresett szó a M ÁRTA lenne, 

és olyan történetre kellene rájönnötök, amelyben sze
repel ez a név.

No de kezdődjék a já ték !
1. szótag -  Pál mondja az első Korintusi levélben: 

„Minden ..., de nem minden használ!”
2. szótag -  Testvérét Jézus feltámasztotta.

„AZ EGYIK 
FÜLÉN BE,

A MÁSIKON 
KI!”

Merre vezet az út 
a labirintusban?

A gyermekrovat 
készítői stábjának 

címe: 
Cselovszky 

Ferenc,
7064 Gyönk, 
Petőfi u. 359.

Családi körben -  a Néprajzi Múzeumban
Fotográfiák a századelő falusi Magyarországá

ról a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből. A Nem
zetközi Családév alkalmából rendezett kiállítást 
Surján László népjóléti miniszter nyitotta meg. Be
szédében hangsúlyozta: „a családra mindenkinek 
szüksége van, a család mindenkire számít”, a 
Nemzetközi Családév magyarországi jelszavát -  
melyet a kiállítás képei is bizonyítanak. „Tudjuk-e 
oly természetességgel viselni örömünket, bánatun
kat, mint ahogy ezt eleink tették? Ezeken a képe
ken m ár nem érezhető a fotográfus által kierősza
kolt beállítás, az arcokon sokkal erősebb az a ter
mészetes emberi érzés, m int amit befolyásolhat a 
fényképész ezeken a képeken. Az egy évszázaddal 
ezelőtti kultúránk csodálatos megfogalmazása az a 
kép, ahol a halotti toron étkezés előtti imára áll
nak fel az emberek, s aki távolabb szorgoskodik, 
az is egy pillanatra odafigyel és részese az áhítat
nak. Vajon tudunk-e mi, rohanó életünkben, ilyen 
egymásrafigyelést, áhítatos pillanatokat teremteni? 
Tudhatnánk, ha ak arn án k ...” -  m ondta a minisz
ter, és erre a kérdésre adtak választ a kiállítás lá
togatói, am ikor egy-egy kép előtt megállva, szinte 
egymást figyelmeztették a kép -  némán is -  benső
séges m ondanivalójára.

A képek, amelyek jó  részét vándorfényképészek 
készítették, *a m agyar vidék valóságos életét, hét
köznapjait és ünnepeit tükrözik -  központban a 
családdal! M ert a falusi házak, parasztházak rend
jébe, ak ár tanyai szobák berendezésébe is, máshol 
a vendégváró „szép szobába” a berendezéshez ta r
toztak  az együvé tartozást sugárzó „fotográfiák” . 
A hol album  őrizte a családi képeket, o tt a nagy
asztal közepén volt a helye, hogy m indenkor bele
lapozhassanak.

„Én úgy szeretem nézegetni őket 
Fekete album, szürke erdejében,
Mely halkan zizegett, mint csöndes őskert.
Ó arcok, amint némán, egyre néznek,
Örökre néznek és a végtelenbe,
Mert ide lopta őket az igézet...”

Juhász Gyula: Fotográfiák

Hasznos, szép kiállítás Fogarasi Klára rendezése és 
válogatása a Néprajzi Múzeum évtizedek óta gyűj
tött, 320 ezer fényképéből. A családi kör, családi 
ünnepek, szomszédos családok közötti kapcsolat a 
századforduló, az akkori történeti Magyarország ma
gyar parasztcsaládjai életének mozzanatai kelnek élet
re a maguk sokféleségében, összefüggésében.

Család, családi kör... Sajnos, vannak fogalmak, 
meghatározások, amelyek az elmúlt évtizedekben el
vesztették jelentőségüket, igazi, tiszta belső tartalm u
kat. Családok -  amikor nemzedékek éltek együtt, 
külső és belső közelségben. Szülők, nagyszülők között 
cseperedtek fel a kicsinyek. Az összetartozás termé
szetes volt. A nemzedékből -  generáció lett, a nagy
mamából, a „szülé”-ből -  öreg csaj, a nagyszülőkből, 
szülőkből „az őseim”, a „felmenőim” lett (vajon az 
ilyeneknek milyenek lesznek a „lemenői” ?). Hová lett 
a tisztelet, a 4. parancsolat „Tiszteld szülőidet...”, 
igaz, hová lett a teljes tízparancsolat? -  aminek emlé
két a kiállítás látogatóinak ezek a kedves, fakult, öreg 
képek, fotográfiák hozták és hozzák vissza. M ert a 
képek előtt elhangzó, önkéntelen megszólalások ezt 
idézik azokban, akik még emlékeznek a családi fény
képek jelentőségére, az öreg, sokszor forgatott családi 
albumok együvé tartozást m utató lapjaira, amire 
olyan szépen tudott visszaemlékezni K o s z t o l á n y i  
D e z s ő :

KÖVEK
T i m agatok is, m int élő  kövek, épüljetek fel lelki h ázzá! 

( l P t  2 ,5)

Kövek. Formátlanok, súlyosak és tehetetlenek. Rideg, 
durva, haszontalan, szerteszéjjel heverő, sebeket ejtő kö
vek. Patakok medrében, tavak mélyén lakók, hegyek 
gyomrában rejtőzők, út porával takarózok, kapa élét 
csorbítok, végeláthatatlan sivatagok alkotói.

Kövek voltunk. Rücskös, barázdált, durva kavicsok, 
és mozdíthatatlan, tehetetlen, néma kőtömbök. Szana- 
széjjel feküdtünk a világban. Nem tudtunk semmit. Nem 
ismertünk semmit, senkit -  még egymást sem.

Valaki egyszer arról álmodott, hogy templomot épít. 
Hatalmasat. Arról álmodott, hogy egyszer megszelídít, 
beépít, hasznossá tesz durva, formátlan, haszontalan kö
veket. Már látta maga előtt a templomot, a helyet, ahol, 
egymásra találhatunk, ahol otthon lehetünk.

Az Építőmester elindult köveket keresni az álmához, 
a templomához. Keresett és talált. Megtalált. Aztán 
munkához látott. Faragott, megmunkált, mint a szob
rász. Vésőjével szabályossá, erőssé formált alakot adott.

Kövek voltunk. Úton akadályok, amelyekben meg
botlottak az emberek, felsértették talpukat a vándorok.

Kövek voltunk. Bűnösökké kikiáltott emberek felé 
röpültünk, és találtuk el őket. Halálra sebeztük testüket 
ütéseinkkel.

Kövek voltunk. Sírok helyét jeleztük. A halált hirdet
tük. Kerek kő voltunk egy sírbolt előtt, ahová egy bűnte- 
len ember testét helyezték.

Kövek voltunk. Szerteszét a világban. De megkeresett, 
összegyűjtött a Mester. Életre keltett -  hogy ne legyünk 
mozdulatlan, tehetetlen, néma kövek többé. Élő kövek
ből építi a templomot -  a templomát. Hiszen Ő maga az 
Élet.

Kétezer éve épül ez a templom, túl időn és téren, 
láthatatlanul, összekapcsol, egy közösséggé -  hogy 
egyek legyünk Őbenne. Ahol mindenki megtalálja a he
lyét, ahol nélkülözhetetlenné lesz, hiszen küldetése, hogy 
szilárdan, erősen álljon, tartsa a fölötte lévőt, mert őt is 
hordozzák.

Kövek vagyunk. Többé nerrfút porában, patak medré
ben, sivatagban heverő kavicsok -  akadályok, hanem 
útjelzők, Élő kövek. Többé nem halált hirdetők, vesze
delmet, halált hozva repülők, sírokat jelzők, hanem az 
Élet hírnökei. Hiszen a sír üres! Aki meghalt, él, föltá
madt ! A  kő el van hengerítve...

Az Élet Ő, aki életet ad élettelen kövekbe, hogy egy
szerre dobbanjanak, hogy visszhangozzák Isten dicsére
tét. Új, szent templom építőkövei, ahol zeng az ének 
mindörökké. Halhatatlan, lerombolhatatlan templom 
építőkövei, amelyet így hívnak: megváltott világ.

Élő kövek vagyunk, és azok is leszünk. Hiszen Jézus 
megígérte: amikor eljön a teljesség, egyetlen hatalmas 
templommá válik a világmindenség, ahol a véget nem érő 
Istentiszteleten hangzik majd az Élő Kövek zsoltára.

SZENT-GÁLY KATA:

Imádságtöredékek

szükségem van Rád 
hogy valakinek elmondhassam azt 
amit nem tudok befogni a szavak hálójába 

szükségem van Rád 
hogy valakinek megmutathassam azt 
amit magam sem látok 

szükségem van Rád 
hogy valakinek bevallhassam azt 
amit elismerni sem akarok

rám néztél 
hogy én is lássalak 
tekinteted áthatolt engem 
és nyugtalanná tett engem 
mint a ki nem mondott kérdés 

köszönöm
hogy volt türelmed várni 
amíg megérett bennem az Igen

N EVEK , HELYEK A BIBLIÁBAN
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VÍZSZINTES: I. Régi clientele. 3. ... vannak az Örökkévaló karjai. 
9. E gyik p á tr iá rk a  neve. 14. Idő t m ér. 17. Jézus k o ráb an  fizették a  
császá rnak  (m i az  á llam nak). 20. F ő p ap  Jézus idejében. 23. F ö ldet 
m űvel. 25. A  róm ai császárt h ív ták  így. 31. Bébi m ássalhangzói. 33. 
P ró fé ta  kb . 700 évvel K r. e. 37. A zonos a  vízszintes 23-m al. 42. N ébó  
fele. 45. Szent hegy, vár, erősség. 49. P á tr iá rk a  (u tó d a i papok). 53. 
É rett g abonával teszi. 57. Böjt h ónap ja-(E gy ip t. szabadu lás e lő tt -  
em lékezés - ) . 61. D áv id  k irály  dédanyja.

F Ü G G Ő L E G E S : 2. P á tr iá rk a  (em beri vonalon  nem zetségéből való 
Jézus). 4. Ju d a  any ja. 5. Egyik p ró fé ta  any ja  (A  p ró fé ta  gyerm ekségé
tő l szolgál). 6. N em ! la tinul. 7. Hegy Jeruzsálem  közelében (betűi 
keverve). 8 . . . .  k irá lynő  m eg lá toga tta  Izr. k irá lyá t (betű i keverve). 9. 
Já k o b  kedves felesége. 19. K óser m agánhangzó i. 28. Sereg fele. 34. 
D ávid  kir. nagyap ja . 35. A ki ilyenné lesz, ízt a d  az  .életnek’. 37. 
L egidősebb k o rú  szülőasszony (betű i keverve). 38. Téli spo rt. 40. 
F igyelm eztet. 44. H ull a  könnye. 54. Szolga ellen téte (fo rd ítva).

„TÁVOL VAGY TŐLEM, ÉS 
MÉGIS KÖZEL”

mottóval egyhetes ökumenikus ifjúsági konferenciát 
szervez a

Mátraházi Református Üdülőben, augusztus 8-13. 
között

az Európai ökumenikus Ifjúsági Tanács (EYCE) Ma
gyarországi Csoportja, és a Magyarországi Egyházak 
ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága.

Találkozónk során a következő témákkal kapcsolatos 
kérdésekről beszélgetünk:

-  keresztség
-  úrvacsora
- házasság
-  a hívek egyetemes papsága.
A fiatalok nem kerülhetik el sem a szekularizáció, sem 

a szekták ígérgető vagy fenyegető kihívásait, s ezért érez
zük fontosnak, hogy hazánk történelmi egyházainak 
szemszögéből megvizsgáljuk az említett témaköröket. . 
i Meghívptt.ejőadóinlf,;,.,, ,

-  Bácskai Károly, evangélikus lelkipásztor, Zugló
-  Gesztesy András, római katolikus lelkipásztor, Pécs
-  Kulcsár Ferenc, baptista teológiai hallgató, Sziget- 

szentmiklós
-  Pál László, református lelkipásztor, Pestújhely
-  Szuhánszky Gábor, metodista lelkipásztor, Dombó

vár.
Találkozónkra szeretettel hívjuk azokat a 16-30 év 

közötti fiatalokat, akik szívesen megismernék a különbö
ző felekezetek tanításait, szeretnének új barátságokat 
kötni, és ökumenikus testvéri körben egy kellemes hetet 
eltölteni.

Jelentkezni június 20-ig lehet a 2500,- Ft-os részvételi 
hozzájárulás befizetésével: Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa, 1026 Budapest, Bimbó u. 127. T .: 
176-48-47, 176-79-78.

A jelentkezőket a részletes programról, az üdülő meg
közelítéséről és további tudnivalókról írásban tájékoztat
juk.

FÉNYKÉPEK

Az albumban és az állvány 
nádas fonatján, a sarok homályán.
Sok pap-rokon, délceg katona köztük.
Kis furcsa nénikék. Násfák, kösöntyűk, 
kesztyűk, legyezők, lenge fátyolok...
Élők, halottak. Ez a társaságom.
Olykor magamra hagynak délelőtt, 
az életük egyszerre visszalátom, 
mikor beszélek egy-egy kép előtt.
Minthogyha kérdeznék, ki ez a gyermek? 
Figyelnek.

Schelken Pálma

A KIÉ SPORTHETET

szervez 1994. július 11—17-ig CSÁKVÁRON. 
Részv. díj: 1900 Ft.

A KIÉ III. országos konferenciája 1994. au
gusztus 7—13-ig lesz NAGYVELEGEN. Részv. 
díj: 2000 Ft. •

Jelentkezés és bővebb infortháció a KIÉ iroda 
címén: BUDAPEST 1085 HORÁNSZKY U. 
26. Tel.: (06)1/1384144/59 m.

EGYHÁZZENEI PROGRAM
Május 30-tól, hétfőtől június 5-ig, vasárnapig 19 órai kezdettel a Deák téri templomban

BUDAPESTI BACH-HÉT

HÉTFŐ: Karstein Askeland(Norvégia) orgonaestje. C-dúr tokkáta, d-moll triószonáta, a-moll prelúdium, 
korálfeldolgozások.
KEDD: Pertis Zsuzsa (csembaló) és Kertész István (hegedű) szonátaestje. Két partita, két szonáta. 
SZERDA: Zádori Mária (ének) és Zászkaliczky Tamás (orgona) hangversenye. „Geistliche Lieder”.
CSÜTÖRTÖK: A Debreceni Kodály-Kórus hangversenye. 93. kantáta, négy motetta. Közreműködik a 
Debreceni Bach Collegium és Karasszon Dezső (orgona). Vezényel: Komp Salamon.
PÉNTEK: Kemenes András zongoraestje. Tizenhat prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier I. és U. 
kötetéből.
SZOMBAT: Dobozy Borbála (csembaló) és lose Vasquez (viola di gamba) szonátaestje. G-dúr, D-dúr és 
g-moll szonáták.
VASÁRNAP: A 90 éves LUTHERÁNIA JUBILEUMI KONCERTJE. Wir danken dir -  29. kantáta és 
a Magnificat. Közreműködnek: Zádori Mária, Németh Judit, Marosvári Péter, Szécsi István, Trajtler 
Gábor és a Magyar Szimfonikus Zenakar. Vezényel Kamp Salamon.
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Lehet-e „divat” a keresztség? Harangszó
Kedves licista Tanítványom! Amit 

dolgozatodban írtál, bizonyára nem
csak a te véleményedet tükrözi, ha
nem mindazokét, akik nyitott szem
mel, halló füllel és gondolkodó érte
lemmel járnak mai életünkben, mely
ben Isten az egyházi életben is lebon
totta a „drótkerítést”, é^most szaba
don jöhetnek az egyházba különféle 
indítékkal és várakozással. Azt írod: 
„Mostanában egyre több meglett 
ember megkeresztelkedik, konfir- 
málkozik. Divat lett? Sajnos, igen.” 
Nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy minden történelmi fordulatnak 
van „divat”-veszélye. A „nagykons- 
tantinuszi” korban tömegek jöttek 
az egyházba, keresztelkedtek meg... 
Most is, amikor többen élnek a ke
resztelés lehetőségével, felvetődik so
kakban a te kérdésed: „Hogy ebből 
hány ember hisz igazán Istenben? 
Nem szeretnék rá válaszolni.” Tu
dod, kedves Rita, én nem is tudnék 
rá válaszolni. Mert ez a „szondázás” 
nem nekünk adatott, ez a „hőmérő- 
zés” nem a mi feladatunk, hanem 
egyedül az Istené, akinek gyermeke 
lettét a keresztségben és most már 
örülsz ennek s vallód: „Én hiszek 
Istenben... A keresztség számomra 
nagyon sokat jelent.”

így folytatod: „Az biztos, hogy a 
rendszerváltást követően a »hívők« 
száma ugrásszerűen nőtt. Megdöb
bent ez a képmutatás”. -  Engem is, 
amikor az napnál világosabb, hogy 
a gyökere a farizeusi magatartás. De 
azért nem lehet „egy kalap alá venni 
mindenkit”. Ugye, a tavasz első me
leg napjaiban kértetek bennünket, 
hogy tartsuk az órákat kint az ud
varban, a Széchenyi téren, a Deák 
téren... Szinte börtönnek tűnt a négy 
fal. Ki vágyódta tok, és mentünk a 
Deák térre. Amikor „kisütött a hit
élet” első tavaszi napja 40 év után 
azoknak a negyvenéveseknek, akiket 
a szüleik nem kereszteltettek meg, 
hát képmutatás az, hogy sápadt lelki 
arcukat a Nap felé, Krisztus felé for
dítják és megkeresztelkednek?

Valószínű, hogy ebben az irány
ban haladsz, amikor írod: „Tudom, 
hogy vannak kivételek. Vannak, 
akik tényleg hisznek”. Bizonyára 
ilyenek azok között is varinak, akik 
„ugrásszerűen” megnövelték a „hí
vők” számát. Milyen jó, hogy Urunk 
az aratás előtt nem bízta ránk a búza 
és a konkoly szétválasztását. Micso
da kárt okozhatnánk! Ne tegyük! 
Várjuk meg az aratást, amit egyedül 
Ő végéz az' ítélet' napján.

Talán egy kis keserűséggel irod': 
„Mert nem konfirmálkoztam, nem 
vehetek úrvacsorát. De miért van, 
hogy ezek a szertartások többet ér
nek ? Nem ér-e többet, ami a szívben 
van?” Nem a „szertartások” érnek 
többet, hanem az Isten igéje, Krisz
tus evangéliuma, amit most már har
madik éve tanulsz. A „szertartások” 
ezt közvetítik, mint eszközök. Aho
gyan az evéshez kés, kanál, villa és 
tányér kell, hogy „emberhez mél
tóan” táplálkozhassunk. Ugyanúgy 
a „lelki táplálék fogyasztásához” 
kellenek az „egyházi szertartások”. 
Kellenek, mint a vezeték, hogy az 
áram világosságot áraszthasson szo
bánkba. „Ami a szívben van” az 
több, sokszor súlyosabb, mert tele 
van bűneinkkel, irigységgel, és csak

akkor tisztul meg, ha kérjük a zsoltá- 
rossal: „Tiszta szívet teremts ben
nem”. És csak ebben az értelemben 
„Boldogok a tiszta szívűek”, mert 
Krisztus vére megtisztította. És ezt 
egy „szertartás” közvetíti az úrva
csorában !

Igazad van: elsősorban nem az a 
lényeges, hogy fel tudod-e mutatni a 
keresztelési, konfirmációi „papíro
dat”, hanem az, hogy hiszel-e a téged 
már a keresztségben gyermekévé fo
gadó Istenben. De úgy vélem, hogy 
néha jó  a „mellékesnek” látszó do
kumentum is, mert itt élünk a föl
dön. Ha továbbtanulsz, be kell mu
tatnod az érettségi bizonyítványt. 
Nem mondhatod: olvassák ki érett
ségemet a fejemből. Keresztleveled 
„csak” annyit állít elénk: már akkor 
Isten szeretett gyermekévé lettél. Hit
tanjegyed, hogy tanultad Isten igéjét. 
Nem a hiteteket osztályozzuk, de azt 
közvetítjük, amit a Szentlélek a hit- 
ébresztéshez felhasználhat, amikor 
Neki tetszik.

Kedves Tanítványom! Becsülöm 
őszinteségedet. Örülök, hogy sokat 
jelent keresztséged. Már ezért sem

A Protestáns N apok során, múlt 
ősszel Debrecenben, a reform áció
ünnepély utáni fogadáson alkal
m unk volt beszélgetni Konrad Rai
ser főtitkárral. A rövid beszélgetést 
közreadjuk:

Kérdés: Napjainkban gyakran 
halljuk és olvassuk, hogy az ökume- 
né válságban van. Főtitkár Úr vi
lágtávlatban látja az ökumenét. Az  
ökumené kríziséről mi a véleménye?

K R : A krízis szónak kettős ér
telme van. Az egyik az a jelentés, 
am ikor a krízis rosszabbodást, a 
rosszabb felé indulást jelent. 
A másik, am ikor a betegség krízi
séről beszélünk, és a gyógyulás felé 
van elmozdulás. Ez az átmenet 
tisztulást, újulást, új erőre kapást 
hoz. Nem minden krízis után  jön 
a halál, hanem a növekedés, fel
nőtté válás kríziséről van szó. Az 
ökumené krízise nem a halálhoz 
vezet. Úgy van ez, m int a fiatalság
nál, új erőhöz vezet. Világszerte 
reménység van az egyházakban. 
Európa húsz évvel ezelőtti remény
ségei ugyan nem mind váltak be, 
de van változás, fejlődés.

Kérdés: M ilyennek látja ebben a 
képben a magyarországi egyházak 
helyzetét?

K R : Kívülről jövő embernek 
nehéz ezt ilyen rövid itt tartózko
dás alapján megítélni. A politikai 
és társadalm i váltás u tán  az egyhá
zak sanszot (lehetőséget) kaptak. 
Voltak a kommunizmus idején, 
akik közelebb kerültek az egyhá
zakhoz valamilyen ok m iatt. 
Ezek m ost nem akarnak  elsza
kadni.

Az egyházak m ost azzal vannak 
elfoglalva, hogy saját identitásukat 
megtalálják és megerősítsék. Ke
vés idejük van egymásra. A rra kell 
igyekezni, hogy a keresztény bi-

lenne képmutatás a konfirmációd. 
Mert mind a „két kezével” szeretni 
akar Isten. Elfogadhatod a másik 
kezét is. Jézus Krisztus mindkét át
szögezett keze áldásra emelkedik, és 
ha egyik művész úgy ábrázolja a ke
resztre feszített Megváltónkat, hogy 
egyik karjával lenyúl a kereszt alatt 
lévők felé, jelezni kívánja: „húsvét 
fénye kél” a keresztfa tündöklésé
ben. A kereszt alatt megoldást talál 
minden fiatal megkötözöttségeiből, 
kételyeiből. Az élő Ú r Tamásnak 
már mindkét átszögezett kezét mu
tatja hitre indítóan. Mindkét kezével 
áldja övéit, amikor a látható világból 
eltávozik.

Benneteket is, fiatal testvéreim, 
akik a keresztség után a konfirmáció 
előtt álltok hazai evangélikus egyhá
zunkban és nem szeretnétek a „di
vatból konfirmálók” sorába lépni, 
hanem őszinte hitben megerősödni. 
Jézus Téged is vár minden vívódó 
társaddal együtt a jövőben az úrva
csorái asztalhoz: Jöjjetek, minden 
kész!

Lelkipásztori szeretettel:
Sz. János bácsi

zonyságtétel a m ában érvényesen, 
világosan hangozzék.

Kérdés: A látottak és hallottak 
alapján hogyan látja a további lépé
seket?

K R : Mindenekelőtt baráti és test
véri fogadtatást éreztem. Erős pro
testáns öntudatot látok. Úgy érzem, 
az idősebb generáció örömmel fede
zi fel a régi hagyományokat és jön 
az egyházakba. De el kell érni a 
fiatalokat is. Példát láthatunk a nyu
gati egyházaknál, ahol a szekulari
záció a fiatalokat elfordította és kö
zömbössé tette. El kell érni a keresz
tény bizonyságtétellel őket is, ehhez 
az utat kell megtalálni. A szombati 
otthonavatásnál látottak is azt mu
tatták, hogy ez a terület (menekült
szolgálat) érdekli őket, erre fogé
kony az ifjúság. Bizonyára tudnak 
találni más területeket is, ahol az 
ifjúság otthon érzi magát.

Köszönöm a beszélgetést.
tszm

„A király így fe le l majd nekik: 
Bizony mondom néktek, amikor 
megtettétek ezeket akárcsak eggyel 
is a legkisebb atyámfiai közül, ve
lem tettétek meg." M t 25,40 volt a 
m ottója a szlovén evangélikus gyü
lekezetek évi Gusztáv A dolf Segély 
ünnepének.

M ájus első vasárnapján közel 
2000 ember gyűlt össze a Felső 
Csalogányi templomban. Az isten
tiszteletet, a prédikációt, a beszá
molót, a segélyek szétosztását, 
többen hallgatták a templom fa
lain kívül, m int belül.

„Azért harang a harang, hogy 
hívja az élőket"... (idézet Kányádi 
Sándor Harangfölirat című versé
ből).

Hívogató harangszó közvetítet
te az öröm hírt az érdi evangéliku
soknak a következőképpen:

Adjatok hálát az Úrnak, 
hívjátok segítségül nevét, 
hirdessétek tetteit a népek közt!

Z solt 105.1.

Mindez 1991. június 2-án vasár
nap történt az Érdi Evangélikus 
Egyházközség életében, ünnepi is
tentisztelet keretében, amikor is 
Szebik Imre püspök Ittzés Istvánt 
egyházunk lelkipásztorává avatta.

Emlékezetes, szép vasárnap 
volt. A természet zöld ruháját a 
N ap sugarai nem tehették még 
szebbé, m ert a felhők útjukat áll
ták. De végül is az életet adó eső
felhőket a M indenható más tájak
ra parancsolta, mondván, a N ap is 
lássa és sugaraival ragyogja be az 
érdi evangélikusok ünnepi isten- 
tiszteletét, hogy Földünk egyete
mes égboltján szivárványként je
lenjen meg ez a kis gyülekezet.

Szivárvány: színei, valamint a 
színsávok szélessége eltérőek egy
mástól. Jelentésük is más. De 
együvé tartozásuk, egymás melletti 
sokszínűségük alkotják az egysé
ges egészet. Keletkezése, létezése 
csakis a N ap fénye által jöhet létre, 
így leszünk mi is egy testvéri kö
zösség a hirdetett és befogadott ige 
eredményeképpen. Létezésünk 
csak Isten megtartó szeretete által 
lehetséges.

Ez a megemlékezés csupán há
rom esztendőre tekint vissza. A hí
vogató harangszó ma is szól egyre 
több nyitott szívre találván, vágya
kozó szívvel és testvéri szeretettel 
megyünk templomunkba (remél
jük, Isten segítségével egyszer még 
a bővítésére is sor kerül), hogy 
meghallgassuk a krisztusi üzenetet 
lelkipásztorunk tolmácsolásában, 
amely hitünk szerint a felebaráti 
szeretetet, megértést, a békességet 
szolgálja.

Hisszük, hogy először fölfelé! 
A Teremtő Istennel kell rendezni 
dolgainkat, ha itt rendben va-

A szlovén beszédet nem értettük, 
de szeretetüket megéreztük, s öröm
mel vettünk részt a szünet utáni szí
nes programban is. Énekkarok szol
gálatai, népdalcsokrok, népi tánc, 
trombitaszóló vidámitotta a több 
száz autó és néhány busz utasát.

Finom  ebédtől s a testvéri szere
tettől meggazdagodva indultunk 
haza szlovén testvéreink segélyva
sárnapi ünnepéről a nagykanizsai 
felügyelővel, Pfeifer Zoltánnal, 
Szegedi Sándor surdi presbiterrel, 
Nórával és Örsivel.

Smidéliuszné Drobina Erzsébet

gyünk, akkor embertársainkkal 
fennálló nézeteltéréseinket közös 
nevezőre tudjuk hozni. Emlékezve 
az elmúlt időszakra, vasárnap, jú- 
nius 5-én legyen hála szívünkben 
az Ú r felé, az Ő áldását kérjük

A budapesti antikváriumokat 
járva bukkantam  rá a „Beköszön
tő beszéd, tarto tta  1876. deczem- 
ber 10-én Budapesti Ágostai Hit
vallású Evangyelmi Magyar Gyü
lekezet lelkészévé történt beigtatá- 
sa alkalmával Győry Vilmos” cí
mű kiadványra.

A legnagyobb meglepetésemre 
egy kéziratot találtam benne. Ez 
Győry Vilmos (1838-1885) volt 
evangélikus lelkésznek és egyházi 
írónak az imádságát tartalmazza,

lelkipásztorunk további szolgála
tára, kedves családjára, egyházunk 
tisztségviselőire.

Isten vigyázza és tartsa meg ezt 
a gyülekezetét.

Huszti László

abból az alkalomból, hogy Polner 
Ödön (1865-1961) volt egyetemi 
tanárnak a „konfirmálására” irta 
1876 körül.

Erről az eseményről meg is jegy
zi Polner, hogy „Irta: Győry Vil
mos saját kezeírásával konfirmálá
somra. Elmondtam az oltár előtt.” 

Győry Vilmosra emlékezve, 
közzéteszem, hogy ezzel is méltó 
emléket állítsunk személyiségének 
és életművének.

Közzéteszi: Galcsik Zsolt

GAS-ünnep Felső Csalogányon-----

IMÁDSÁG
M i boldogok kik békeségre vágynak 
S  a kik szívében nincsen gyűlölet; -  
Ez volt az édes Ige, oh nagy Isten,
M it szent Fiadnak ajka hirdetett.
Ez volt az új élet-tavasz fuvalma 
Mely a sötét gyűlölség fellegét 
Elűzte a kebelről s földeríté 
A szív előbb oly elborult egét.
M i boldog, a ki békeségre vágyik,
Kinek szívében nincsen gyűlölet:
Oh add e  nagy szót értenem, nagy Isten, 
Hogy így vagyok csak a te gyermeked. 
Hogy így vagyok csak, rád, Atyámra méltó, 
Kinek hatalmad nagy, Kegyed nagyobb:
Ki adsz esőt hamisnak és igaznak 
Ki jóra-roszra felhozod napod.
Ki nem gyűlölsz, ki nem sújtod haraggal 
Még azt sem a ki megbánt, elfeled;
De megbánás egy könyjét lásd szemében,
Te újra hű szívedre öleled.
Ilyen vagy, ilyen, szent Atyám, nagy Isten! 
Hozzád hasonló én is hadd legyek,
Harag, bosszú, gyűlölség, béke-bontás, 
Velem soha ne szövetkezzenek!
S ha a haragnak gyors fellobbanását 
-  Mint gyenge -  meggátolni nem tudom:
Ne hagyjad azt vétekké elfajulni,
S a nap ne menjen le haragomon.
S ha embertársam gyarló gyengeségből 
Akarva vagy sem, megsértett talán:
Ne légy^k rabja a'vak indulatnak 
Mely arra biztat: ez bosszút''kívánl' '
Ne tudjam elfeledni hogy tenéked 
Úgy kedves a legszentebb áldozat,
H a a te oltáradhoz térdelőnek 
Szívéhez semmi bosszú nem tapad.
Ne tudjam elfeledni azt a példát 
M it üdvezítőm a Kereszten ád:
A kit halálra üldöz a gonoszság,
S ki még sem átkoz, -  ámde megbocsát!
De tudjam elfeledni a mi sértett,
De tudjam elfeledni a mi bánt,
De tudjon e kar újra hűn ölelni 
Testvér gyanánt, barát s rokon gyanánt. 
Hogy így lehessek rád, Atyámra méltó, 
Hogy így lehessek a te gyermeked,
S érezzem: boldog a békére vágyó 
Kinek szívében nincsen gyűlölet. Amen.

M egkérdeztük Konrad Raisert

Győry Vilmos imádsága

„MINT HULLÓ CSILLAG...”
95 esztendő gazdagsága

Régimódi történet... Szabó Magdának ez a regénye 
ju to tt eszembe, amikor először meghallottam a nevét: 
ö z v . P é t e r m a n n  A d á m n é  sz. Hofmann Vilma 
lelkészözvegy, vasdiplomás tanítónő.

Otthona, annak minden berendezése, a több mint 100 
éves bútoroktól kezdve a legkisebb gobelinképig a falon  
-  lenyűgöz, elvarázsol. M ennyi életbölcsesség! Mennyi 
megélt valóság! M ennyi öröm és bánat tulajdonosa 
lehet e ház törékeny lakója! Kevesen mondhatják el 
magukról, hogy még a múlt században: 1899-ben szü
lettek, mint ő. 95 esztendő eleven történelem! Hosszú 
út távolságban is, de fő kén t időben, mely a hartai szülői 
házból indult az aszódi evangélikus leányiskolába útja,

onnét pedig a nagyváradi református tanítóképzőbe 
vezetett, ahol a sokad íziglen pedagóguscsaládból szár
mazó leány, híven e hagyományhoz, 1917-ben átvette 
a tanítói oklevelet. O tt kezdhette szeretve mívelt hiva
tását, ahonnan elindult: Hartán. Sokak számára ma 
már csak film ekről, könyvekből vagy elbeszélésekből 
ismert világ az osztatlan fe lekezeti iskola, ahol a tanító 
sokkal többet fáradt, mint manapság. Bele kellett hogy 
adja teljes tudását, képességét, türelmét a különböző 
korosztályú nebulók okításába, éppen ezért nagyobb 
örömmel aratta fáradozása gyümölcsét, mint azt ma 
elképzelnénk. Hartán abban az időben hatan tanítot
tak, de egy szívvel és egy lélekkel. A következő és 
egyben utolsó állomás Pétermann Adám evangélikus 
lelkésszel kötött házassága után Páhi lett. 1928 óta él 
itt... gyökeret eresztett, mélyet. Itt élte át élete leg
szebb és legnehezebb időszakait. Férje önálló gyüleke
zetei alakított ki, ő pedig generációk sokaságát kezdte 
el tanítani - ,  megszakítás nélkül nyugalomba vonulása 
évéig, 1953-ig. Legelső tanítványai, ha még élnek, közel 
80 évesek. M ég kimondani is nagy dolog! M éltán övezi 
a mai napig a tisztelet, amikor férje  után Tisztelendő 
néninek, vagy hivatásként végzett munkája m iatt Taní
tó néninek szólítják. Amíg valakinek él a tanítója, addig 
valahol a szíve mélyén gyermeknek érzi magát. Elég a 
látása, és az évtizedek távlatából is eszébe juthatnak 
kedves emlékek. „Minden reggel a harmóniumhoz ült 
a Tanító néni és szép hangján elkezdte: Zengd lelkem  
ez új reggelt... m i pedig vele énekeltük" -  emlékezett 
vissza egy 66 éves tanítványa. M ásoknak a szép műked
velő előadások ju tnak eszükbe. Nagymama meséli uno
kájának, hogy milyen volt Páhin, mikor angyalszár
nyakat varrtak és bár tudták már, hogy nem az angyal 
hozza az ajándékokat, mégis minden olyan hihető volt.

E  hosszú úton volt nehéz időszaka is. Amikor férjét 
1948-ban elveszítette, az iskolát államosították, neki

saját házat kellett építenie. A „Tisztelendő -  Tanító 
néni" még most is hálával gondol arra a sok segítségre, 
amit gyülekezetétől kapott. Háza „drága hajlék” lett 
sokak számára. Családja tagjait, mint tyúkanyó gyűj
tötte és gyűjti maga köré. így ajándékozva meg a gyer
m ekeket felejthetetlen vakációk élményével, a felnőtte
ke t pedig az élet zajától félre eső, békés, csendes fészek
kel. A z  itt szolgáló lelkészeknek, lelkészcsaládoknak 
pedig nyújtotta a távolba szakadt, vagy már halott 
édesanyák, nagyanyák szereletél. A gyülekezetnek az 
elmúlt esztendőig, tehát 66 éven át kántora volt. Bár 
testileg gyenge, szellemileg és lelkileg erős. A múltkori
ban Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődését olvasta, termé
szetesen sokadszor. Saját bevallása szerint szereti a 
„súlyos könyveket”, a történelmi és családregényeket. 
Német nyelven is. Minden költőnek szívesen olvassa a 
legszebb verseit. Mindezt látva és hallva csak csodál
kozhat az ember. Gyémánt a homokban... Hogyan 
lehet valakiben ennyi idős létére ekkora szeretet, ekko
ra erő, ekkora műveltség és frissesség? Talán ismer 
valamilyen életelixírt? Bizonyára. Egy titkát elárulta: 
,’,A tegnap terhe a tegnapé, a holnap árnya még a 
holnapé. M a és minden új reggelen örök útitársamat 
köszönthetem." A z Örök Útitárs Jézus kísérje Páhi 95 
éves „Tisztelendő-Tanító nénijét" élete végéig és még 
azon túl is. Ő teljesítse versben szavalt vágyát, hogy 
megláthassa a T A V A S Z T  és együtt gyönyörködjön 
benne előre ment szeretteivel!

„H a úgy lehetne meghalni szépen, 
mint hulló csillag fut le az égen, 
utána csóva, előtte semmi, 
hogy volt az égen észre se venni.

Ha úgy lehetne meghalni szépen, 
mint hómező a napsütötte réten, 
am ott még fehér folt, emitt m ár semmi, 
ha térdig ért is, tavasz fog lenni.”

Nagy Veronika

Ne hagyjuk kihűlni a szíveket!
A tava ly i pün kö sd tő l k ö n n y e k k e l búcsúztam . Ő szinte, tiszta  

fé r fik ö n n y e k k e l. N em  volt ellenállás. A kö n n yeknek  csak egy  
ú tjuk  van: szív tő l a  szem ig , szem tő l a szívig. A zo k  a  S zeren
csekerék-já tékosok  ind íto tták  el, a k ik  pünkösdvasárnapi n ye
rem ényüke t g yerm ekin tézm ényeknek  a jánlották fe l .  O k  bizo
nyára tud ják, hogy a szere te t értékes. A k ik  abból kapnak, 
nem csak az érc- vagy papírpénzt kap ják , hanem egy darab  
szerete te t, rem énységet, hogy törődnek velük. A  segítséggel 
h ite t is k a p n a k :  bármennyire, hosszú is a tél, egyszer csak  
m égis k in y ílik  a rózsa, k ih a jt a levél. A kevésből m indig inkább  
ju t ,  m in t a sokból.

A z  a pünkösd i je len e t eszem be ju tta tta  saját m egm entett 
életem et. A G ulag m agyar nő i elm ondták és m egm uta tták  azt 
az élve halódó világot, am ely azért nem csak fe jfá k a t, hanem  
m egm aradást is hozo tt.

1949 m ájusában m ásfé l m éteres hó és húszfokos hideg fo g a 
do tt bennünket V orkután. 1946 óta sínylődő m agyaroka t ta 
lá ltunk o tt. H a  m ár a testi táplálék csak a m egm aradásra volt 
elég, sze llem iekke l próbáltuk  tartani a le lkeket. E lm ondtuk, 
hogy az Á rpád-házi k irá lyok  véres kardot hordozta ttak  szét 
lovas fu tá r o k k a l  az országban, je lezve, ellenség jö n , gyűljünk  
össze, m en tsük  m eg a hazát.

Valakinek szeget ü tö tt fe jében  ez az em lék. S zovje ték  nem  
ism erték  sem  a rántást, sem  a cukros eledelt. A bányászok  
havonta egyszer, egy összegben m egkap ták  a  havi cukoradag
ju k a t .  M egszü le te tt a z  ö tlet. Valahol találtak rongydarabot, 
k im o s tá k , és za cskó t csináltak belőle. A szeretet találékony. 
M in t hajdan őseink a véres kardot, úgy a zacskó t körü lhordoz
tá k  a táborban: m en tsük  m eg B öröcz Sándort! M inden bá
nyász egy ka n á l cukro t te tt a zacskóba. Én voltam  fiz ika ila g  
a  leggyöngébb m agyar, hiszen lek inozták  ifjúi izm aim at, el- 
erö tlen ite ttek  a végletekig. C om btó l bokáig  ké tfo rin to s n agy
ságú sebek boríto tták  e l a lábaimat. M in t a bibliai Jób  cserép
darabbal vakargatta  fe k é ly é t, én a körm eim m el.

T udo tt dolog, hogy a cukor p á r  óra m úlva vért ad. H a t év 
a la tt tíz  esetben voltam  kórházban, és a  za cskó t m indig körü l
hordozták  é re tte m : nem  engedjük, hogy itthagyjon bennünke t!  
R eggel és este  egy-egy  kaná l cukro t te ttem  a fo r ró  vízbe, és 
m indig m egerősödtem  annyira, hogy m eg tudjak ka p aszkodn i 
a z  élni akarásban. A ztán  ahányon kórházban vo ltunk, annyi 
fe lé  o sz to ttu k  a cukro t.

C sak  a  csont és a  bőr menjen haza, a szere te t m a jd  lábra  
állítja  az em bert. E z t  hangozta ttuk  és táp lá ltuk b en sőnkben ... 
M o st itt vagyok. M agyarok , van m ég szeretet, csak ne hagy
ju k  k ihű ln i a sziveke t!

Böröcz Sándor
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Krisztus mondja: aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki 

titeket elutasít, engem utasít el. Lk 10,16

VASÁRNAP Az ő sebei árán  gyógyultunk meg. Ézs 53.5 
(TPt 2,24; Lk 16,19-31; IJn  16b-21; Zsolt 76).

Csak áldozat árán  gyógyulhatunk meg -  tapasztaljuk ezt 
testünkben. Mennyivel inkább  érvényes ez lelkünkre. 
C sakhogy amíg a  testi gyógyulás nekünk okoz óriási fáj
dalm akat, addig a lelki gyógyulásunkért Jézus szenvedett,
Ő  k apo tt halálos sebeket. A djunk hálát Jézus helyettes 
sebeiért!

HÉTFŐ M iért nézed a  szálkát atyádfia szemében, a  magad 
szemében pedig m iért nem veszed észre még a  gerendát 
sem? M t 7,3 (2Tim 3,14-17; Zsid 12,25-29).

Szálka és gerenda -  m ekkora különbség! K önnyebb 
mégis a  szálkát észrevenni. M iért? M ert az a  másik bűnét, 
hibáját vagy fogyatékosságát jelenti. Jézus egyszerűen, de 
„nagyszerűen” tanít. G ondoljunk a házasságtörő asszony 
esetére -  „az vesse rá az első k övet...” Csak akkor ró h a t
nánk fel a szálkát m ásoknak, ha bűntelenek volnánk. Nem 
ítélkezhetünk a „szálkás” felett, m ert bűnben születtünk. 
Istené egyedül az ítélkezés!

KEDD A kár esztek tehát, akár isztok, bármi m ást csele- 
kesztek, m indent Isten dicsőségére tegyetek! lK o r 10,31 
(Jón 1,1-10 [11-26]; Zsid 13,1-14).

Az egész életünket, m indennapjainkat átölelő cselekvé
sekről ír Pál apostol: evés, ivás, m unka, pihenés, beszéd... 
Bármit tesztek, bárm it gondoltok, m indet Isten előtti fele
lősséggel tegyetek. Nincsen olyan cselekedet, beszéd -  sőt, 
olyan pillanat -  életünkből, amely rejtve m aradna előtte. 
Mindez ne kényszert váltson ki belőlünk, hogy ezt kell 
tennünk, hanem hálaadást, Isten-dicséretet, hogy Ő  gond
viselő A tyám, aki figyel rám , A kinek fontos vagyok életem 
minden percében.

SZERDA A mi reménységünk bizonyos felőletek, m ert 
tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedé
sekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. 2K or 1,7 (Jón 
2.1-11; Zsid 13,15-25).

Nagy szükségünk van erre a biztatásra. Szinte úgy ka
paszkodhatunk bele. m int a fuldokló a felé nyúló kézbe 
vagy mentőövbe. Hiszen életünk de sok p illanata szenve-
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désben telik el. Istennek legyen hála, hogy nem csak a  
mennyben lesz részünk vigasztalásban, hanem  m ár m ost itt 
a földön az Ő szent igéje és kegyelme által v igasztalódha
tunk.

CSÜTÖRTÖK Az Istennek van hata lm a a rra , hogy m inden 
kegyelmét k iárassza rá to k , hogy m indenütt m indenkor 
m inden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek 
m inden jó  cselekedetre. 2 K or 9,8 (M t 9 ,35-38 ; 10,1-7; Á m  
1,1-2; 3 ,3-8).

H ányán kérdőjelezik m eg Isten ha ta lm át, am ikor a  földi 
jó lé tre  g o ndo lnak  és an n ak  a  h iányát látják. C sakhogy 
azok, ak ik  így vélekednek, azok nem  ismerik Pál aposto l 
Istentől k ap o tt g o n d o la tá t: bőségben éljenek m inden jó  
cselekedetre! Isten  a  bőséget nem  önzésre ad ta , hanem  
hogy szolgáljunk vele. N e úgy, m in t az a  bizonyos gazdag 
em ber, ak i képes volt elm enni a  szegény koldus L ázár 
m ellett. A z önző  bőség .ju ta lm a ” csakis pokol. Lássuk 
m eg: igazi bőség csak o tt van, aho l Isten a  szívek U ra!

PÉNTEK A z Ú r m indenkinek megfizet a  m aga igazsága 
és hűsége szerint. 1 Sám  26,23 (Zsid 10,35; Je r 15 ,10 ,15-21; 
Á m  3,1-2 , 9-15).

K icsit kesernyés szájízzel ejtjük, ki a  „m egfizet” szót. 
C supa rossz tap asz ta la t fűződik hozzá. C sakhogy az  Ú r 
végtelen kegyelm éből és szeretetéből táp lá lkozó  igazsága 
által ad ja  m eg m indenkinek a  ju ta lm á t. Lehet-e nagyobb  
ju ta lo m  a m ennyország boldogságánál, am it Isten egyfor
m án m egad a „k o ra  reggeltől” dolgozó, vagy a „m unka 
befejezte elő tt beálló” szolgájának is. M indebben pedig 
Isten végtelen em berszeretetére d ö bbenhetünk  rá.

SZOMBAT N incs messzire egyikünktől sem, m ert benne 
élünk, m ozgunk és vagyunk. A pCsel 17,27-28 (IJn  
3,13-18; Á m  4,1-13).

De sokszor szom orkodunk  azon , hogy m a m ár nem  
lehetünk olyan közel Jézushoz, m in t régen a tizenkét tan ít
vány és az a  sok m eggyógyított em ber. V alóban olyan 
szom orú a helyzetünk? E lfelejtettük M ennybem enetel ü n 
nepének üzenetét? Hiszen Jézus nincsen helyhez kötve! 
M indnyájunk m ellett o tt van, benne és á lta la  élhetünk.

T am ásv Tam ásné

__________________________________________>

ÉLŐVÍZ

Az a  p illanat
Jákob anyagiakra koncentráló 

életstílusában szép sikereket ért el. 
Igaz, keményen ráhajtott, becsület 
dolgában pedig könnyen túltette 
magát a szigorú erkölcsi normá
kon. Minden idegszálával az anya
gijavakhoz kötődött, s problémáit 
is pénzzel akarta megoldani. Egy 
csillagfényes este, a Jabbók patak 
partján, sikereinek csúcsán, lelké
ben különös dolgok történtek, 
amikor számára is elérkezett az a 
pillanat, amiről Juhász Gyula így 
írt:

Eljön mindenkinek a pillanat. 
Mikor egészen egyedül marad, 
Mikor mellette senki, semmi más 
És nem segít se átok, sem sírás.

Az élet távol, a halál közel,
Bűnt, balgaságot semmi sem fö d  el, 
Mikor az ember az írás szerint 
Megméretik és megitéltetik.

Eltűnnek a boldog káprázatok, 
Minden, mi az életnek színt adott, 
Kialszik a remények csillaga 
S  a lélek van a pusztában maga.

(Venit summa d ies...)

Félünk e pillanattól és szeret
nénk elkerülni. Egyszer mégis el
jön. Lehet, hogy egy üres délutá
non, amikor mindenki elment ha
zulról. Lehet, hogy váratlan csőd
helyzetben, rádöbbenve, hogy 
szappanbuborékként lesz semmivé 
m inden..., vagy éppen a siker csú
csán, ahol kiderül, milyen szánal
masan kicsi az, amit olyan nagy
nak gondoltunk. Lehet, hogy kór
házi szobában, ahol nem a Jabbók 
patak csobogása, hanem a szom
széd ágyon szenvedő zihálása hal
latszik az éjszaka csöndjében..., 
vagy templompadban ülve, ami
kor Isten „Ádám hol vagy?-ára fe

lelnek hangos szívverések” (Ady: 
„Ádám, hol vagy?”)

Jákob abban a pillanatban elen
gedte mindazt, amihez addig oly 
görcsösen ragaszkodott, és ki
nyújtva üres koldus-tenyerét áldá
sért im ádkozott: „Nem bocsátlak 
el, amíg meg nem áldasz engem” 
(lM óz 32,27). -  „Az a pillanat” 
erre való : változtatni a sorrenden, 
hogy az első helyen ne a múlandó 
kincsek pöffeszkedjenek, hogy az 
első hely azé legyen, akit megillet, 
aki tud áldani, szeretni, megbo
csátani.

Áldást kérve nincs helye és értel
me az önigazolásnak, szánalmas 
mentegetőzésnek, színjátszásnak. 
A „ripacs” letörölve az élet silány 
festékeit így imádkozhat: „Halo- 
vány, de igaz arcom bocsásd meg 
U ram !” (Tóth Á rpád: A ripacs.) 

így lesz áldott „az a pillanat” .

Madocsai M iklós

Krisztusi Ökumenikus Alapítvány
Az 1988 óta bejegyzetten műkö

dő Keresztény Ökumenikus Baráti 
Társaság 1993 novemberében ala
pítványt hozott létre az ökumeni
kus eszmeiség ápolására.

Az Alapítvány igyekezett elne
vezésében is elkerülni a felekezetek 
közötti vitalehetőséget (keresztény 
avagy keresztyén) és a Krisztusban 
való egységet hangsúlyozza.

A krisztuskövetők ökumeniz- 
musa az egységes kultúrájú Euró
pa szükségszerű lelki-szellemi ma
gatartásformája kell legyen, akár 
tudatosul ez bennünk, akár nem.

Az ökumenizmus nem új vallás, 
még kevésbé új szekta, hanem 
olyan mozgalom, amely főleg a hí
vek oldaláról kívánja megtámo
gatni a keresztény egyházak veze
tőinek eltökélt, de még kis léptek
kel haladó elmozdulását ebben az 
irányban. Természetesen papok, 
lelkipásztorok „egyházi szemé
lyek” is vannak tagjaink között, de 
nem egyházi szervezet vagyunk, 
sem a Keresztény Ökumenikus Ba
ráti Társaság, sem a tám ogatására 
szolgáló Krisztusi Ökumenikus 
Alapítvány. Tagjaink között a m a
gyarországi nagy történelmi egy
házak (római katolikus, reformá
tus, evangélikus) hívei mellett jelen 
vannak ill. a Keresztény Ökumeni
kus Baráti Társaság (rövidítése: 
KÖT) rendezvényein rendszeresen 
fórumhoz ju tnak a kisebb egyhá
zak (görögkatolikus, metodista, 
baptista, továbbá az izraelita fele
kezet) képviselői is immár hatodik 
éve.

Az Alapító Okiratunkból idé
zett célok és tevékenységek bemu
tatják, hogy ökumenikus gondol
kodásunk átfogó, azaz nem csak a 
vallási, de a társadalmi, nemzetisé
gi különbségek okozta súrlódások 
békés, párbeszédes megoldását, az

egymás értékeinek kölcsönös elis
merésén alapuló együttműködés 
kialakítását, megtartását tartják 
célravezetőnek és Krisztus köve
tőihez méltónak.

Tevékenységünk nem elszigetelt, 
hanem a Nemzetközi Ökumenikus 
Társasággal (International Ecu
menical Fellowship) társ-szerveze
ti viszonyban folyik. Különösen jó  
a kapcsolat a német és az osztrák 
mozgalmakkal, míg egyik akcióte
rületen, a bioetikában az angol és 
az olasz társszervezetekkel kerül
tünk közeli munkakapcsolatba.

A Keresztény Ökumenikus Ba
ráti Társaságnak nincs vagyona, 
székháza. Irodája, könyvtára és ta
nácsterme az elnök lakása. Eddigi 
csaknem hatéves tevékenységét 
tagjainak (mintegy 550 fő) hozzá
járulásaiból, valamint a Parlament 
által megítélt kisebb támogatások
ból finanszírozta.

Ennek a körnek a teherbíró ké
pessége azonban korlátozott. Az 
alapítványi forma lehetőséget biz
tosit arra, hogy széles körben szó
lítsuk meg az ökumenikus eszmei
ség szimpatizánsait és kérjük tá
mogatásukat. Az Alapítvány nyílt, 
ahhoz pénzbeli, esetleg bizonyos 
tárgyi (egyesületi tevékenységre al
kalmas helyiség, iroda-felszerelés) 
adományokkal bárki csatlakoz
hat.

C ím ünk: Krisztusi Ökumenikus 
Alapítvány, Budapest, 1062 And- 
rássy út 132. II. em. 3. Folyószám
la száma: MNB 218-98017, 501- 
015234-3.

A legértékesebb felajánlás az 
együttműködési készség kinyilvá
nítása. Aki ezzel szándékozik meg
tisztelni bennünket, kérjük, né
hány soros levélben jelezze ezt.

Az alapító okirat szerint az Ala
pítvány célja:

a) A krisztusi ökumenikus esz
meiség terjedésének elősegítése tár
sadalmunkban.

b) Felvilágosító, ismeretterjesz
tő tevékenység a magyar keresz
tény kultúra érdekében, más kul
túrák értékeinek tiszteletben tartá
sával.

c) A Keresztény Ökumenikus 
Baráti Társaság tám ogatása egy 
Krisztusi Ökumenikus Evangelizá
ciós Központ létrehozásában, 
amely az egyéni és a családi élet 
értékeit, a fiatalok egyéni és családi 
szerepét is ismerteti a mindenkori 
cselekvés felelősségvállalásával.

d) A környező országokban élő 
magyarság eszmei és anyagi tám o
gatása.

e) Lelki segélyszolgálat (telefo
non, személyesen, kisközösségek
ben) az anyagilag vagy erkölcsileg 
nehéz helyzetben lévők (nincstele
nek, betegek, szenvedélybetegek) 
között.

Az Alapítvány céljai elérése ér
dekében az alábbi tevékenységeket 
fejti k i :

a) előadásokat, konferenciákat, 
kongresszusokat szervez, illetve se
gíti az ilyeneken való részvételt 
bel- és külföldön egyaránt,,

b) találkozókat, lelkigyakorla
tokat szervez,

c) keresztény folyóiratok, s 
egyéb kiadványok közzétételével 
(szerkesztésével és megjelentetésé
vel) foglalkozik,

d) oktatási tevékenységet foly
tat,

e) ösztöndíjakat hoz létre, ill. 
pályázatokat ír ki,

f) ugyanezen célokon m unkál
kodó más alapítványokat tám o
gat,

g) felkutatja m indazokat a szel
lemi, anyagi és szervezési erőforá- 
sokat, amelyek céljai megvalósítá
sát segítik,

h) non-profit gazdasági tevé
kenységet folytat.

A VASÁRNAP IGÉJE
JÓ REGGELT! SZÉP NAPOT! ÉBREDJ 
BIZONYSÁGTÉVŐ LÉLEK!
Jn 4,39-42

1. DÉLBEN KEZD ETT ÉB
R ED N I SAM ÁRIA NÉPE.

. .amikor eljött az idő teljessége, 
Isten elküldte F iá t...” (Gál 4,4) -  
Samáriába is. Napszak szerint is 
dél volt. A későn kelő asszony ese
te elém hoz sok arcot, kik a disz
kók, bálok világából éppen vasár
nap délben ébredeznek, meggyö
történ, nagyon fáradtan. S de so
kan vannak, akik életük delét is 
régen maguk mögött hagyva, a fáj
dalmak tengerkínjai m iatt csak 
hajnal felé kapnak álmot szemük
re, s úgy igazából délben sem éb
rednek szenvedésük világából. Jé
zus mindnyájunkhoz küldetett! 
S most nem is arra tenném a hang
súlyt, hogy este-é, vagy éjfél előtt 
három perccel, hanem arra, hogy 
személyesen téged szólított meg, ve
led beszél, hozzád küldetett!, hogy 
TE ÉBREDJ AZ ÉLŐK VILÁ
GÁBA! Pál apostol szavaival: 
„Ébredj fel, aki aluszol, tám adj fel 
a halálból és felragyog neked a 
Krisztus.” (Ef 5,14). Benne ragyog 
fel neked is az élet! (IJn  5,11).

A samáriai asszony ráébredt, 
tud rólam mindent. Házasságtöré
semet is. Jézus tudja, miért jövök 
éppen délben a kúthoz. Ő tudja, 
hogy nemcsak a testem szomjas, 
hanem a lelkem is. Ő tudja, hogy 
még soha senki nem csillapította 
igazán fájdalmaimat. És ad ta meg
értő módon szeretetét. Miközben 
leleplez, rádöbbent, hogy a Vele 
való közösség nekem életet jelent. 
Igazi felüdülést.

2. A FELÉB R ED TEK  K R ISZ
TUSRÓL TA N Ú SK O D Ó  ÉLE
TE ÁLTAL ÉBRED A NÉP. 
Nemcsak Sam áriában volt ez így. 
Minden (nagy) ébredés így kezdő
dött. A kár jegyzi az egyháztörté
nelem, akár nem. Példaként így 
francia területen W ald Péter, angol 
területen Wiclif János, cseh terüle
ten Húsz János jegyeztetett. A né
metországi lutheri ébredés a népek 
világát ébresztette a tévhitek kár- 
hozatos álmából. A samáriai asz- 
szony neve nem lett feljegyezve. 
Talán éppen azért, hogy sohase ke
rüljön középpontba a törékeny 
cserépedény az életet jelentő for
rásvíz helyett. De egyúttal bátorí
tás, biztatás is lehet szám unkra ez:

Isten fel tudja használni a mi na
gyon egyszerű tanúságtételünket is 
Megváltó, Szabadító Urunkról 
úgy, hogy életeket ragad ki a halál
ból, a bűn rabságából. Nem kell, 
hogy jegyezzenek a próféták sorá
ban, az apostolok között, a taní
tók között, de az éltető igét hallja 
meg minden korosztályhoz tar
tozó.

3. A bizonyságtevő élet hitelessé
gét a megváltozott, gyökeresen 
megújult élet adja. Aki eddig csak 
magának élt, most Krisztusért 
mindenről lemond a mellette élő 
javára. Akinek beszéde a pillanat
nyi öröm ök szálló igéi helyett a 
megtört, megsebzett szívek érzé
kenységével is számolva hív a ke
gyelem, bűnbocsánat, élet Igéjé
nek, Krisztusnak befogadására.

4. Az így felébredt nép Krisztus
hoz megy, Krisztussal együtt akar 
élni. M aradj nálunk! Kérlelik Jé
zust m a is az ébredezők. ÉS Ő 
OTT M A R A D T K ÉT NAPIG. 
Hogy mi fért a két napba? Bizo
nyára városnézés nem. Kulturális 
rendezvényen való részvétel sem. 
De bizonyos vagyok abban, hogy 
az előttük kitárulkozó Krisztus
ban köru tat tehetett Samária apra- 
ja-nagyja a mennyek világában, 
fény derült a gonoszság erőinek 
forrására, s ezen erők felett diadal
m askodó Krisztus Istentől kapott 
hatalm ára: Ő A VILÁG Ü DVÖ
ZÍTŐJE!

Ez a „két nap” mennybemenetel 
napján így nyert megfogalmazást; 
„és íme én veletek vagyok minden 
napon a  világ végezetéig” . Isten 
időszámítása szerint ez a két nap a 
„kegyelem korszaka” , valam int az 
„ítélet korszaka” . Mily szép az éb
redés, mily csodás a nap, ha Krisz
tust láthatom , hallhatom . Aki az 
A tya akaratából szüntelenül értem 
„ügybuzgó” ; váltsághalálig, s az 
A tya jobbján  is. Ne kételkedj 
egyetlen Igében sem! Ő széppé te
szi „m ásodik” napodat is! M ert Ő 
szól akkor is, a világ Üdvözítője!

Ifj. Deme Károly

IM Á D K O Z Z U N K !

Urunk! Te készítsd útját szent Igéd
nek, hogy fénye minden népet érjen el! 
Ámen. (467. ének)

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1994. június 5.

I., Bécsikapu té r de. 9. (úrv .) M adocsai 
M iklós; de. 10. ném et B rauckhoff B eáta; de.
11. (úrv.) Szitás A tti la ; du. 6. d r. Zsigm ondy 
Á rpád . X II., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Szitás 
A ttila . Pesthidegkút, I I., B áthory u. 8. de. fel
I I .  T akács József. Csillaghegy, III ., M átyás 
kir. ú t 31. de. 10. D o n á th  László. Óbuda,
III . , Dévai Biró M . té r de. 10. Bálint László. 
Újpest, IV ., Lcibstiick M ária  u. 36-38 . de. 10. 
Blázy Lajos. V ., D eák té r  4 . de. 9. (úrv. 
tanévzáró) P in té r K áro ly ; de. 11. (úrv.) 
Z ászkaliczky P é ter; du . 6. B A C H -H É T  zá
róhangverseny, d r. H arm ati Béla. V II., Vá
rosligeti fasor 17. de. fél 10. M un tag  A ndor
ne, de. 11. (úrv .) Szirm ai Z o ltán , d u . 6. M un
tag  A ndom é. V ili . ,  ÜIIAi ú t 24. de. fél 11. 
K ertész G éza. V III., Karácsony S . u. 31-33. 
de. 9. K ertész G éza. V III., Rákóczi ú t 57/b. 
de. 9. szlovák Cselovszky Ferenc. V III., Vaj
da P éter u. 33. de. fél 10. (úrv .) Zászkaliczky 
Pál. IX ., T haly  Kálm án u. 28. de. 11. dr. 
R édey Pál. K őbánya, X ., Kápolna u. 14. de. 
fél 11. (úrv .) Z ászkaliczky Pál. X ., Kerepesi 
ú t 69. de. 8. d r. Selmeczi János. Kelenföld, 
X I., Bocskai ú t 10. de. 8. Ferenczy E rzsébet, 
de. fél 10. (családi) Ferenczy E rzsébet, de. 11. 
(úrv .) M issu ra  T ib o r, du . 6. M issura  T ibor. 
XI., Németvölgyi ú t 138. de. 9. M issu ra  T i
bor. Budahegyvidék, X II., T artsay  V., u. 11. 
de. 9. (úrv .) K öszeghy T am ás; de. 11. (úrv.) 
K őszcghy T am ás; du . fél 7. T akács József. 
X III., K assák  L ajos u. 22. de. 10. ifj. K endeh 
G yörgy . X III., F rangepán u. 43. de. 8. ifj. 
K endeh  G yörgy. XIV ., Lőcsei ú t 32. de. 11. 
(úrv .) d r. Selmeczi Ján o s. X IV ., G yarm at u. 
14. de. fél 10. d r. Selmeczi János. Pestújhely, 
XV., Tem plom  té r de. 10. Bízik L ászló. Ú jpa
lo ta, XV., H árty án  köz d u . 5. ökum enikus

. R ákospalo ta , N agytem plom , X V ., Régifó
ti ú t 73. de. 10. Bolla Á rp ád . R ákosszentm i
hály, X V I., H ősök  tere  de. 10. d r. K arner 
Á goston . C inko ta , X V I., B a tthyány I., u. de. 
fél 11. Szalay T am ás. M átyásfö ld , X V I., P ro- 
dám  u. 24. de. 9. Szalay T am ás. Rákoshegy,
X V II. , Tessedik S . té r  de. 9. (úrv .) K u stra  
C saba. R ákoscsaba, X V Ü., Péceli ú t 146. de.
9. M arscha lkó  G y u la )  R ákoskeresztúr, 
X V U ., P esti ú t 111. de. fél 11. (úrv .) K osa 
László. R ákosliget, X V II., Gózon G y. u. de. 
11. M arsch a lk ó  G yula . Pestszentlőrinc,
X V III. , Kossuth té r  3. de. 10. H avasi K ál
m án. Pestszentim re, X V III., R ákóczi ú t 83. 
(ref. tem plom ) de. három negyed  8. H avasi 
K álm án . K ispest, XIX ., Tem plom  té r 1. de.
10. Széli Bulcsú. X IX ., K ispest, H ungária  út 
37. de. 8. Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, 
X X., Ady E . u. 89. de. 10. G yőri Já n o s  Sá
m uel. Csepel, X X I., D eák  té r  de. fél 11. M e
zősi G yörgy . B udafok, X X II., J á té k  u. 16. de.
11. R őzse István . T örökbálin t, Szen t István 
ú t de. 9. R őzse István

SZ E N T H Á R O M SÁ G  Ü N N E PE  
U T Á N  1. V A SÁ R N A PO N  az oltárterí
tő színe: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltár előtti igéje: Rom 1,16-17; az ige
hirdetés alapigéje: Jn 4 ,39-42.

EVANG ÉLIK US R Á D IÓ M ISZ - 
SZ IÖ : 19.00-19:15-ig, 41-m-es rövid
hullám, 7385 kH z, - 

június 4. szombat: Riport Erdélyről 
Pósfay Györggyel.

június 5. vasárnap: Gáncs Aladár áhí
tata.

Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMÉNYEK
A  H A R K A I

E V A N G É L IK U S T E M P L O M  
175 éves o rg o n ájá t 

helyreállíto tták .

A z orgonaszentelés jubileum i 
em lékezés keretében

1994. június 5-én, 
v asárn ap  du . 3 ó ra k o r  lesz 

Szebik Im re 
püspök  szolgálatával.

O rg o n á i:
W illiam M abder (U SA ).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Evangélikus Teológiai Akadémia 
pályázatot hirdet főfoglalkozásban an
gol és német tanári állások betöltésére, 
gyakorlattal rendelkező egyetemi vég
zettségű oktatók részére. Fizetés meg
egyezés szerint. Érdeklődni, jelentkezni 
a dékáni hivatalban lehet: 1141 Buda
pest, Rózsavölgyi köz 3. Telefon: (1) 
163-6451, (1) 183-4537. Fax: (1) 163- 
7454.

SZO M BATH ELY  
Ritka eseményre került sor 1994. áp

rilis 27-én este az evangélikus templom
ban. -  A Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola III. évfolyamos egyházzene 
szakos hallgatói Ecsedi Zsuzsa vezetésé
vel egy Jubilate vasárnapi vesperát ad
tak elő, az 1635-ből származó Eperjesi 
Graduál alapján. Fehér Károly lelkész 
igehirdetésében beszélt az esti istentisz
telet funkciójáról, a vés per a csúcspontja, 
a M agnificat mindent betöltő sugárzásá
ról, kiemelte az alkalom liturgiatörténe
ti, zenei és teológiai jelentőségét.

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén jú n iu s 12-én du . 4 ó ra k o r 
a  pesth idegkúti tem plom ban  (Bp. II. 
H idegkúti u. 64.) „ M unká lkodás és 
m ozgósítá s K risztu sért"  nevezetű ifjú
sági világevangelizációs m u n k á t ism er
teti az  O .M . egy csoportja .

1994. jú liu s 2 1 -3 1-ig rendezzük a  3. 
kismányoki fúvóstábort. G y ak o rlo tt fa-

és rézfúvósokat v á ru n k , ak ik  a  n a p o n 
kénti b ib liak ö rö k  m ellett szívesen fog
la lkoznak  az egyházi kam arazenével. 
Jelentkezéseket jú n iu s  15-ig  a  k övetke
ző  cím re v á ru n k : Jo h a n n  G y u la , Pécs, 
D ischka G yőző  u. 6. 7621

Jú n iu s  12-én v asá rn ap  16 ó ra k o r  sze- 
retetvendégség lesz a  K őbányai Gyüle
kezetben (X. K áp o ln a  u. 14.). V endége
ink  leszn ek :

„A z égből p o tty a n t m esékből” -ből 
D öbrentei Ild ikó , Levente P é te r és 

G ryllus Vilmos

A M agyar Börtönpasztorációs Társa- 
ság imatémája június 5-én: Im ád k o z
zunk  azo k ért, e lm élked jünk  azokró l, 
ak ik  rossz hajlam aik  m ia tt ki v an n ak  
téve a  bűnözésnek , hogy fö lü lm úlják  
önm ag u k at.

PÁ LY Á Z A T

Szarvaskend Község önkorm ányzata  
a lsó tag o zato s körzeti á lta lán o s isko la 
igazgató i és óvodavezető i á llás p á ly á 
za tá t h irdeti meg. M indkét álláshoz 
szolgálati lak ás t b iz tosítunk . A  pá lyá
za to k a t Szarvaskend  község po lgár- 
m esteréhez kell benyújtan i. C ím e: dr. 
Ley F erenc 9913 S za rva sken d  F ö  u. 2.

H A LÁ LO ZÁ S

Pálfi Istvánná szü le te tt C sepregi E r
zsébet m ájus 3-án 78 éves k o ráb an  a 
szentesi k ó rh ázb an  e lhunyt. A z acsai 
m ajd  a  szarvasi gyülekezetben a  pap- 
nék á ldásos szo lgá la tá t végezte hosszú 
ideig hűségesen. Tem etése m ájus 6-án 
vo lt a  szarvasi O tem etőben  nagyszám ú 
gyülekezet jelenlétében. A rava ta lná l a 
b úcsúzta tós igehirdetést D em e Z oltán , 
az ú jtem plom i lelkész végezte. „Ö rök 
életet a d o tt nékünk  a z  Isten és ez az  élet 
az  ő  F iáb an  v an !” ( I J n  5,11)

*
Büki Ferenc, a vásárosfalusi gyüleke

zet köztiszteletben álló  hűséges gon d 
n o k a  1994. április 15-én, 80 éves k o rá 
b an  csendesen elhunyt. Tem etése V ásá
rosfa luban  1994. április 17-én a  gyüle

kezet és a  falu  nagy részvéte m ellett 
tö rtén t. K o p o rsó ján á l Ézs 42,9. a lap 
já n  h an g zo tt Isten v igasztaló  igéje: 
„N a p p a l szeretetét rendeli m ellém , éjjel 
éneket ad  szám ba az  Ú R .”

♦
D. Dcdinszky Gyula ny. békéscsabai 

lelkész 1994. m ájus 22-én hosszú  beteg
ség u tán  89 éves k o ráb an  elhunyt. T e
m etése m ájus 28-án, szo m b ato n  vo lt 
B ékéscsabán a  nagytem plom ból. „B ol
d o g o k  a h a lo ttak , ak ik  az  Ú rb an  h a l
n ak  m eg” ...

A próhirdetés
L ábszárfekély kezelése m inden  hé tfőn  16 

ó rá tó l, vagy m egbeszélt id ő p o n tb an . D r. 
M agéra  Ju d ith  adj. B udapest X II. K risztina  
k i t .  2 -4 . II. 23. T e l.: 156-30-73

T em plom ok  (gyülekezetek) h an g o sítá sá
n ak  tervezését, beszerzését és üzem behelye
zését vállalom . F áb ián  Z o ltán , 1191 Bp. T ol- 
dy  u. 17 .1 /5 . T e l.: 1782 732.
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egy évre 1360 Ft.‘
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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A rról le  n e  m enj!  

M indig haladj!  

M indig tovább!  

M indig e lő re!

Augustinus

A TARTALOMBÓL

A LELKI ÉS TESTI EGÉSZSÉG 
SZOLGÁLATÁBAN

LELKÉSZEK KRISZTUS-SZEMÜVEGBEN

FÓRUM-NAGYGYŰLÉS MAGYARORSZÁGON Vadusfa: bajor vendégek az istentiszteleten

Űj utakat keresnek Európa protestánsai
M it kíván tőlünk a jövő Európája és m it várhatunk 

Európa protestánsaitól -  ezekre a kérdésekre vártak 
feleletet Bécsben május 2-10. között kereken kétszá
zan mintegy kilencven egyházból. Az ún. Leuenbergi 
Egyezményt elfogadó és aláíró egyházak, azaz a refor
máció evangélikus, reform átus és egyesült egyházai 
m ár a negyedik nagygyűlésüket ta rto tták  az európai 
együttműködésről, a kölcsönös segítésről, a szószéki 
és úrvacsorái közösségről.

A Wien-Lainzi Római K atolikus Továbbképzési 
K özpontban tarto tt konferencia egyrészt fölmérte az 
elmúlt évek egyes európai országokban történt ered
ményeit és különösen is foglalkozott a metodista és 
anglikán egyházakhoz fűződő viszonnyal. Amíg a 
m etodisták szám ára a közösséghez való csatlakozás
nak nincs különösebb akadálya, az anglikánok szá
m ára a püspöki hivatal és szolgálat értelmezésében az 
ún. apostoli szukcesszió hangsúlyozása, a püspöki 
tiszt kézrátételes, történetileg kim utatható visszaveze
tése a mai tisztségviselőktől visszafelé az apostolokig, 
más reformációi egyházak szám ára nehézség.

Nagy hangsúlyt kaptak  az elmúlt évek egyes terüle
ti tanulm ányi csoportjai által készített iratok megbe
szélései. Egyházunk abban a közép- és déleurópai 
csoportban volt tag, amelyik a szabadság értelmezésé
nek kérdéseivel foglalkozott. Itt nemcsak a teológiai
bibliai összefüggések kerültek megbeszélésre és össze
foglalásra, hanem  szabadságunk és felelősségünk 
mindegyik társadalom  szám ára fontos etikai követ
kezményei. A nagygyűlés egyik előadását a német
francia Alfred Grosser professzor, híres párizsi társa

dalom tudós, éppen erről az erkölcsi kihívást rejtő 
feszültségről tarto tta .

A modern katolikus, de egyáltalán nem szép beton
templom hideg és barátságtalanul sötét környezeté
ben voltak forró és további együttes m unkára serken
tő pillanatai a közös európai jövőkeresésnek. Azon
ban m intha m egtorpant volna az elmúlt évtizedek 
lelkesedése. A m odern világ kihívásai között minden 
európai egyház annyira el van foglalva a saját problé
máival, hogy m ostanában kevesebbet érnek rá átnézni 
az országhatárokon. A boszniai háború megoldatlan 
fekete árnya is ráborul földrészünkre és érezzük poli
tikai és egyházi tehetetlenségünket a válság kezelésé
ben.

A konferencia idejébe eső vasárnapon a résztve
vők gyülekezeteket látogattak . A m agyar kü ldött
ség, dr. Prőhle K ároly professzor, Ferenczy Erzsé
bet lelkész velem együtt a perchtoldsdorfí gyüleke
zetben já rtunk , ahol Fónyad Pál a lelkész. Velünk 
voltak  még M ikó Jenő szlovákiai reform átus püs
pök és felesége és a konferencia kiskőrösi m agyar 
ifjúsági segítője.

A  nagygyűlés számos ajánlatot dolgozott ki a tag
egyházak kapcsolatának erősítésére, megválasztotta 
az új vezetőséget és m unkatervet fogadott el. Lehető
ség nyílik arra, hogy Európa protestánsai megfogják 
egymás kezét és tanuljanak egymástól. M iden egyes 
egyház felelőssége, hogy saját országában és földré
szünkön éljen az ökum enikus együttm unkálkodás le
hetőségeivel.

Dr. Harmati Béla

Elbúcsúzott H anselm ann püspök
Ezen a tavaszon vett búcsút ak

tív egyházi szolgálatától D. dr. Jo
hannes Hanselmann püspök. Csak
nem húsz éven á t -  nehéz időkben 
-  állt a Bajor Evangélikus Egyház 
élén. Először m int első alelnök, 
majd 1987-1990 között m int elnök 
vett részt a Lutheránus Világszö
vetség, az 55 milliós evangélikus 
világcsalád irányításában. H a
zánkhoz és egyházunkhoz meleg 
baráti szálak fűzték. Sokszor já rt 
nálunk, ünnepi nagy eseményeken 
és gyülekezeteinkben. Egyházunk 
és Teológiai A kadém iánk tisztelet
beli teológiai doktora volt. Leg
újabban jelentős része volt az egy
házunk és a Bajor Evangélikus 
Egyház közötti közvetlen partneri 
kapcsolatok kiépítésében.

M éltó hát, hogy mi is hálával 
búcsúzzunk tőle és feleségétől, 
R uth  asszonytól, együtt sok millió 
hívővel hazájában és a nagyvilág
ban.

Johannes Hanselm ann a II. vi
lágháborúban súlyos sérülést ka
pott, s ez egész élete során hittel 
hordozott próbatétel volt számára. 
K atonai szolgálata indította belső
leg arra, hogy Krisztus szolgálatá
ba lépjen és lelkésszé legyen. Egész 
egyházi m unkásságának -  mint 
búcsúnyilatkozatában m ondta -  
hárm as vezércsillaga volt: hogy a 
hívek lelkipásztora, a lutheri refor
máció teológusa és a mai világ fe lé  
nyitott szívű keresztyén legyen.

A 2,1 milliós, nagy Bajor Evan
gélikus Egyház 1975-ben válasz
to tta  meg első lelkipásztorává. 
Püspöki szolgálatában tudatosan, 
mindig „az evangéliumi közép"

fi - , fő

képviselője kívánt lenni: ellentétes 
nézetek között is -  de előlük ki 
nem térve -  az Evangéliumhoz va
ló föltétien hűség és az egység meg
őrzése m aradt a legfőbb célja. 
Ezért is szerzett tiszteletet és meg
becsülést minden irányzat követői 
között, hazájában és a világ- 
ökumenében. „Misszió a saját por
tánkon” és ugyanakkor „felelősség 
az egész világ irán t” -  ezek voltak 
szolgálatának fő jellemzői. Akik 
o tt lehettek a brazíliai evangélikus 
világgyűlésen (Curitiba, 1990), so
hasem felejtik el elnöki bölcsessé
gét, türelmét és szinte emberfölötti 
kötelességteljesítését, a legnehe
zebb viták és külső körülmények 
között is.

Ökumenikus körökben világ
szerte ismerték és megbecsülték 
egyfelől teológiai, reform átori irá
nya tisztaságáért és hűségéért, de

ugyanakkor ökum enikus nyitott
ságáért és mély elkötelezettségéért 
is. H azájában ezért bízta rá  az 
Egyesült Német Evangélikus Egy
ház hosszú éveken keresztül a „ka
tolikus ügyek megbízottja” felelős 
tisztségét. Fáradhatatlanul és ered
ményesen dolgozott a két nagy 
egyház közeledéséért Bajorország
ban és a lutheri reformáció orszá
gában.

M ost -  a háború  utáni nemze
dék nagy személyiségei közt - 
Hanselm ann püspök is búcsút vett 
az aktív szolgálattól. Felejthetetlen 
m arad, ahogyan egyháza elbúcsú
zott tőle M ünchenben, a hatalm as 
Szent M áté -  tem plom ban. Wetter 
müncheni bíboros, Stoiber bajor 
miniszterelnök, Stálsett LVSZ- 
főtitkár és a német egyházi szerve
zetek búcsúszavait, majd a püspök 
rövid búcsúzó igehirdetését és 
im ádságát H aydn Terem tés-orató
rium ának csodálatos ének- és ze
nekari részletei kísérték és zárták. 
Ezt követően pedig a bajor kor
mány adott ünnepi fogadást a volt 
királyi rezidencia termeiben -  első 
alkalom m al egy evangélikus püs
pök búcsúztatásakor.

„Johannes testvér” és R uth  asz- 
szony június kezdetétől m ár felső- 
bajorországi családi otthonukban 
élnek, távol a „közélet zajától” . De
-  m int a búcsúzó püspök m ondta
-  változatlanul, ezután is „az 
Evangélium továbbadásáért kíván 
dolgozni, olvasni és írni” . És imád
ságaival kíséri a világegyház, bajor 
egyháza és a testvéri kis magyar 
evangélikus egyház életét.

Dr. Nagy Gyula

„NAG YCSALÁDI” TALÁLKOZÓ
A z  a r t i k u l á r i s  k o r s z a k r a  e m lé k e z ő  ü n n e p  V a d o s f á n

i_____________________________________________i
Az ünneplő gyülekezet

köly Imre felkelé
sének eredménye
képpen I. Lipót 
kénytelen volt 
Sopronba ország- 
gyűlést összehívni, 
hogy az ellenrefor
máció által felkel
tett elégedetlensé
get csillapítsa.
Ezen az ország- 
gyűlésen ugyan 
nem tudták elérni 
az evangélikusok a 
teljes szabad val
lásgyakorlást, de 
legalább annyit, hogy a Lipót ural
ma alá tartozó dunántúli két me
gyében két-két helyet megnevez
tek, ahol engedélyezték a vallás
gyakorlatot. A 25. és 26. §. név 
szerint említi (becikkelyezi) a Vas 
megyei Nemescsó és Nemesdö- 
mölk (Celldömölk) és a Sopron 
megyei Vadosfa és Nemeskér gyü
lekezetét. Ezeket nevezték a tö r
vénycikk latin elnevezéséről (arti- 
kulus) artikuláris helyeknek. Ez 
évben -  Nemeskér és Nemescsó 
után -  Vadosfán tarto tta  egyhá
zunk az artikuláris emléknapot. 
Az egykori feljegyzés a vadosfai 
gyülekezeti levéltárban így ír: 
„Felhők módján sereglett a nép" a 
kijelölt templomba messzi kör
nyékről, hogy igét hallgasson, úr
vacsorát vehessen, újszülötteit a 
keresztség szentségében részesít
hesse.

M ájus 15-én, vasárnap reggel is 
.fe lhők módján” gyülekezett a kör
nyék evangélikussága, ha nem is 
szekéren vagy gyalog, de gépkocsi
kon és autóbuszokon az „ősök út
ján". Nemcsak a szorosan vett kör
nyékről jöttek, de sokan Sopron
ból, Győrből, Budapestről, sőt el
látogattak a Bajor Evangélikus 
Egyház küldöttei, azok az espere
sek, akik éppen hazánkban jártak  
ismerkedési körúton. Valóban szé
les, „nagycsalád” jö tt össze -  Isten 
családja -  ezen a vasárnapon, hogy 
az ige közösségében erősítést kap
jon. Délelőtt és délután mintegy 
kétezer ember töltötte meg a belül 
szépen megújult vadosfai templo
mot.

Az istentisztelet igéhirdetési 
szolgálatát Szebik Imre, az Északi 
Egyházkerület püspöke végezte. 
M t 9,35-38 versei alapján a 35 
gyülekezetből összesereglett gyüle
kezetnek. Exaudi vasárnapjának 
zsoltára hatalm as kiáltás Istenhez: 
„Halld meg U ram  hangom at, hív
lak. ..” M a is kiáltunk, a mélyből, 
elesettségünkben, lelki üressé
günkben, válsághelyzetekben -  Is
tenhez kiáltunk, mert nála van a 
m eghallgatta tás.

K iáltunk szolgálatunk áldásá
ért, hogy erősen hangozzék az ige, 
u tat m utasson, összetörjön és fel
emeljen. És kiáltunk munkásokért, 
nemcsak lelkészekért, de felügye
lőkért, presbiterekért, tanárokért 
és tanítókért, diakonisszákért, 
akik belső erővel hirdetik Isten igé
jé t és élik szeretetét.

M int egykor az artikuláris kor
szakban, most is úrvacsorához já 
rult a gyülekezet, igen nagy volt a 
szentséggel élők száma.

Rövid ebédszünetet tartottak, 
mely idő alatt az emlékünnepen 
jelen lévő Harmati Béla és Szebik 
Imre püspök Sümeghy József helyi 
lelkésszel együtt m eglátogatták a 
Vadosfán élő Böröcz Sándor ny. 
lelkészt, aki m int ismeretes, hosszú 
Gulag-fogság után érkezett vissza 
családjához. Hosszasan elbeszél
gettek és átadták  országos egyhá
zunk ajándékát.

A délutáni ünnepély Bárány

Gyula esperes megnyitójával kez
dődött, aki az emlékezés kísértései
re hívta fel a figyelmet. Emlékez
zünk, de ne csüggedéssel, hanem 
inkább hálaadással, ne kötözzön 
meg kicsinységünk, legyünk nyi
tottak. Isten szerint való akkor lesz 
ünneplésünk, ha reménységgel, há
laadással és józanul emlékezünk!

A bajor esperesi küldöttség ve
zetője, Johannes M erz egyházfőta
nácsos, köszöntötte a gyülekeze
tei. Nagy hatással volt rájuk a gyü
lekezet szép, erőteljes éneklése. Szí
vükre helyezte azt a közös gondun
kat, hogy az ajándékba kapott hi
tet tovább tudjuk adni a következő 
nemzedékeknek. Németül elmon
dott köszöntését az egész napos 
ünnepen résztvevő Harm ati Béla 
püspök tolmácsolta, aki ezután 
maga is szólt a gyülekezethez ar
ról, hogy a kicsi is lehet szép! Nem 
vagyunk a legnagyobb egyház. 
Szeretnénk nagyobbnak látszani, 
többet mutatni. A múltban az arti
kuláris gyülekezetek erőt, nagyob
bat m utattak. Isten színe előtt ki
csinységünk megszépülhet abban a 
szolgálatban, melyet végzünk. Tu- 
dunk-e sóként ízesíteni? Jézus 
nemcsak a tömegeket tartja nyil
ván, egy ember mellé is leül. Le
gyen a kicsi szép és erős. Isten a 
kicsiket is fel akarja használni.

Szokolay Sándor zeneszerző a 
szakrális zene üzenetét -  vagy 
ahogy ő szívesebben m ondta a ze
ne szakrális üzenetét tolmácsolta. 
A zene nem andalít, Isten adom á
nya, az éneklés megnyitja a' lelket, 
a zene felemel. Az ének lényege 
Isten fensége -  az éneklés gyógyít. 
Nem eléggé figyel erre a mai em
ber. Az éneklés csak akkor ju t el 
az égbe, ha mellette cselekvés is 
van. A szakrális zene üzenete: 
merjük jövőnket énekléssel meg
élni!

Sümeghy József vadosfai lelkész 
az ősök üzenetét foglalta szavakba. 
Őseinknek hallatlan erőt jelentett 
ide e templomba eljönni. Ez is üze
net. M icsoda ereje van az evangéli
umnak! Az evangélium tiszta iga
zság, erő és megtartás. M a sokszor 
hangzik el: nem érek rá. Ők ráér
tek. A mestergerendákon ott volt 
a biblia, énekes könyv, áhitatos 
irodalom. Posztillákat olvastak, 
volt család, hit, szeretet és nevelés. 
1571-ben el akarták venni e temp
lomot. Megvédték, ezért elvitték 
papjukat, megvesszőztek sokakat 
és büntetést fizettettek igen sokan. 
Ebből épült a mögöttünk lévő ka
tolikus templom. Különben józan, 
melegszívű emberek voltak. H itü
ket, magyarság-szeretetüket örö
költük. Vigyázzatok, álljatok meg 
a hitben...

Szépfalusi István „Vallomás a 
szülőföldről” című írását olvasta 
fel. (Lapunk 2. oldalán teljes teije- 
delemben közöljük.)

„Ahol tövis van, o tt van rózsa 
is! Mily szép az élet!” E szavakkal 
kezdte visszaemlékezését Böröcz 
Sándor, aki megjárta a mélysége
ket Szibériában. M egtörtént a vi-

I lág csodája: minden papot meg 
akartak semmisíteni, mégis meg
maradtunk. Az elmúlt évtizedek 
pusztító hatását érezzük, de a hit 
erősödött. Azért imádkoztunk, 
hogy csak egy kicsiny mag megma
radjon. S ma idáig jutottunk, Iste
nünk hozsannás, himnuszos ünne
pét tartjuk.

Az ünnepélyen nemcsak beszé
dek hangoztak el. Széppé, feleme
lővé tették az összejövetelt a jól 
odaillő szavalatok, énekkari szá
mok, orgonazene. A délelőtti is
tentiszteleten a csornai Bárdos La
jos Városi Kórus énekelt Nagy Kál
mán vezetésével. Délután a Sopro
ni Gyülekezet Énekkara szolgált 
IVeitler Sándor vezényletével. Sze
bik Attila  orgonajátékkal szolgált. 
Gönye Ilona és Kiss Ildikó költemé
nyeket adott elő.

Az ünnepély zárszavát Szebik 
Imre püspök mondta. Megkö-

S ü n u -g ln  J ó z s e f  v a d o s fa i le lk e s /

S /é p fa lu s i  Is tv án

B ö rö cz  S á n d o r

szönte Sümeghy József szolgála
tát; nemcsak az ünnepély meg
rendezését, de negyven éves gyü
lekezeti m unkáját is, melyből 
most ment nyugdíjba. Az emlé
kekből tanulhattunk ma. Megél
tük a közösséget, otthon tovább 
szolgáljunk, keressük, hol lehet 
segíteni, Krisztushoz vezetni. Le
gyen boldogabb az élet m agyar 
hazánkban!

Tóth-SzöllOs Mihály

V  * I
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A lámpa zöldre vált.
A távolban feltűnik egy érkező vonat.
A mi szerelvényűnk is hamarosan indul.
A szomszéd vágányon épp tolatást végeznek.
A sínek szinte pókhálóként szövik be a pályaudvart.
Mégis minden rendben megy.
A vonat zakatolva halad keresztül a váltókon, 
hogy azután megálljon a megfelelő peron mellett.
Láthatatlan kezek vigyázzák a rendet,
hogy minden szerelvény baj nélkül a kijelölt célhoz érjen.

Köszönöm, Uram, a láthatatlan kezek munkáját!
Hogy szemeim elől rejtve ugyan, de szorgoskodnak értem is.
S megköszönöm még a Te atyai kezeidet, melyeket nem látok ugyan, 
munkájuk gyümölcsét azonban naponta élvezem!

BARANGOLÁS BIBLIAI TÁJAK O N

Amikor kirándulunk, jó  olykor megpihenni egy kis 
időre. Megbeszélni a társakkal, mi minden szépet 
láttunk eddig. Elővenni a képeslapokat, amiken talán 
épp a megtett út egy szakaszát ismerhetjük fel. De az 
is jó, ha egy magasabb pontról látcsővel visszapillant
hatunk a mögöttünk hagyott vidékekre.

Tegyük mi is ezt. A következő hetekben jeruzsálemi 
városnézés vár ránk. De mielőtt a főváros szűk utcái
ra lépnénk, elevenítsünk fel néhány képet, melyek a 
vidékkel való ismerkedés során tárultak elénk. Ehhez 
segítséget nyújt a következő néhány kérdés:

Emlékszel-e még, hogy...I  !
...hol találtak a régészek egy barlangkápolnát, 

amelyet a 2. században építettek keresztyének -  való
színűleg köztük Jézus családjának leszármazottai - ,  I  hogy itt tarthassák összejöveteleiket?

...hol lakott Péter, András, valamint Zebedeus és 
családja, egy nagy közösséget alkotva „egy fedél 
alatt”?

.. .melyik földünk egyik legrégibb városa, ahol Jé
zus is többször megfordult, meggyógyított egy vakot, 
és új életre indított egy vámszedőt?

.. .hol fordul elő viszonylag gyakran Palesztinában, 
hogy a közeli hegyek felől hirtelen szélvihar zúdul a 
völgykatlanba, és rövid idő alatt szörnyű vihar kere
kedik?

.. .hol bukkantak cserépedényekbe zárt régi iratte
kercsekre, köztük az Ószövetség könyveire?

...hol volt a samáriaiak fő istentiszteleti helye?

.. .melyik halászfalut „hagyta faképnél” a Galileai- 
tenger?

.. .hol állítanak egy közeli kolostor szerzetesei égő 
gyertyákat a vízbe?

...a hagyomány szerint hol mondta Péter: „Uram, 
jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három 
sátrat...” ?

.. .hol lett egy uralkodó parancsára szigetből félszi
get?

.. .melyik város viseli egyszerre két uralkodó nevét?

...melyik településsel kapcsolatban volt szó arról, 
hogy akár egyetlen fal felhúzásával is lehet istállót 
építeni?

Remélem, sok válaszra emlékeztél még! A követke
ző héten irány Jeruzsálem! Sziasztok!

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

vát. Ezeket a szavakat hétről hétre rejtvény form ájá
ban közlöm Veletek, a következőképpen:

A keresett szó szótagjait olyan szavakból ismerheti
tek meg, amelyek szintén tartalmazzák azt a szótagot. 
Az így kapott szótagokból összeállítható a keresett 
történet egyik szava. Beküldendő a keresett történet, 
melyhez segítségként elárulom, hogy jelen esetben a 
legkönnyebben Máté evangéliumában ismerhettek rá.

Most a második, két szótagból álló szót kaphatod 
meg, ha válaszolsz a feltett kérdésekre.

1. szótag -  Település Betánia közelében. Márk és 
Lukács egy helyen együtt is említi a két helységet. 
(Felhasználandó a szó második szótagja)

2. szótag -  Tanító az antiochiai gyülekezetben, az 
Apostolok Cselekedetei is említi. (Felhasználandó a szó 
első szótagja)

Kérlek Benneteket, hogy a megfejtést a lap megjele
nése utáni keddig adjátok postára!

A kétfordulós „Ki mondja -  kinek?” játék megfejtői: 
14 pont: Krsják Zoltán (M onor)
12 pont: Kollár Gábor és Tamás (Dunaegyháza) és a 
Fasori Gimnázium leánykollégiumának 7-es szobája 
11 pont: Illés Adél (Egyházasdengeleg)
8 pont: Rab Attila (M onor)
6 pont: Benke Zsuzsanna (Ajka)

Tóth Kálmán és Katalin (Budapest)
5 pont. Bánki Renáta (Inota)

M indannyiótoknak gratulálok és további jó  rejt
vényfejtést kívánok!

S e g íts ?• • • •

...megtalálni az 
utat, melyen 
eljuthat a virág a 
beteg kislányhoz!

Gondoltam egy bibliai történetre...
I

.. .mégpedig egy újszövetségi történetre, amelynek ki
választottam három, általam jellemzőnek tartott sza-

A gyermek rovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

BACH-HÉTVÉGE BUDAPESTEN
Az 1992 tavaszán megalakult Magyar Bach Társa

ság évi rendes közgyűlését 1994. április 30-án tartotta 
a Deák téri Evangélikus Gimnázium dísztermében, 
amelyet -  nevének és célkitűzéseinek szellemében -  J.
S. Bach a-moll partitájának és fúgájának elhangzása 
nyitott meg (zongorán SZ É K E L Y  B A L Á Z S adta elő) 
és KÉM ÉN E S A N D R Á S  zongoraművész tolmácsolá
sában a Fisz-moll, valamint Fisz-dúr prelúdium és fúga  
fejezett be.

A közgyűlésen a vezetőség beszámolt az 1993-ban 
végzett munkáról, a pénzügyek alakulásáról és termé
szetesen szó került az ez évi tervekre is.

Ennek kapcsán említés történt arról, hogy a közgyű
lést követő napon, vasárnap, a Deák téri templomban 
az istentisztelet keretében elhangzik J. S. Bach kantá
tája, mely a „ Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" szövegű 
kezdő kórustétel alapján e néven ismert.

J. S. Bach az év valamennyi vasárnapjára és egyházi 
ünnepére legkevesebb két ilyen művet írt, összesen kö
zel 200 egyházi kantátát, a Bibliából vett idézetek, saját 
és mások költői szövegeinek és minden esetben gyüleke
zeti népénekek (korátok) felhasználásával, hogy ezek 
-  akkori szokás szerint az istentisztelet rendjébe illesz
kedően -  a zene kifejező eszközeivel az igehirdetés 
mondanivalóját még erőteljesebb módon közvetítsék a 
híveknek.

E zt a nemes hagyományt kívánta felújítani a Magyar 
Bach Társaság, amikor a Pesti Evangélikus Egyház 
vezetőivel elhatározta, hogy az évente 2-3 alkalommal 
megrendezésre kerülő Bach hétvége keretében egy-egy 
kantátát istentiszteleten szólaltat meg. A társaság 
egyik alapítója és elnökségének tagja, K A M P  S A L A 
MON,  a Lutheránia énekkar vezetőjeként nagy lelke
sedéssel támogatta a „kantátás istentiszteletek" ügyét. 
Első alkalommal 1993. november 27-én hangzott el 
ilyen módon az Ádvent 1. vasárnapjára írt „Nun komm, 
der Heiden Heiland" (Jöjj, népek Megváltója) kezdetű 
kantáta. E  májusi vasárnapon az énekkar, valamint 
kitűnő szólisták és a M Á  V kamarazenekar közremű

ködésével ismét valóban lélekemelő pillanatok tanúja 
lehetett a gyülekezet.

Terv szerint ez évben még két alkalommal: október 
30-án és november 27-én kerül sor ugyancsak a Deák 
téri templomban a l l  órai istentiszteleten J. S. Bach 
egy-egy művének tolmácsolására.

Adja Isten, hogy ez a kezdeményezés magvetés le
gyen, követésre buzdítson más gyülekezeteket -  ahol 
énekkar szolgál és erre lehetőség van -  ezáltal segítve 
„éneklő Egyháza” épülését.

A Bach-hétvége befejezéseként vasárnap este a Z e
neakadémián a Társaság támogatásával rendezett 
hangversenyen a párizsi Conservatoire professzora, 
KENNETH G ILBERT tolmácsolásában francia szer
zők (d ’Anglebert, Couperin, Rameau és Duphly) csem
balóra írt műveit hallgathatta az érdeklődő nagyszámú 
közönség.

L. A.

V a llo m á s  a  s z ü lő fö ld rő l
(Elhangzott Vadosfán, az Artikuláris Napon)

KIRÁLY LÁSZLÓ: 
TÖBBSZÖRÖS IDENTITÁS?

H a nem  jö v ö k  m eg egyham ar
tudjad: elnyelt a  zivatar.
O rosz voltam , japán , m agyar, 
e Földön, m ely  nem  ápo l -  e lta k a r ...

H a a rra  gondolok, hogy m agyar létemre 
nem  M agyarországon lakom , ak k o r sze- 
relmetes b a rá ta im ra  gondolok , h a  ak aro k , 
bán ato s m enekültekre -  vagy senk ire ... 

(K orunk , K olozsvár, 1994. jan u ár)

Szülőföldem szeretetének elengedhetetlen tarto 
zéka, a másik ember, főleg a szomszéd szülőföldjé

A kicsiség csodája
Azt hittem, könnyű. Menni fog, 

mint a karikacsapás. A kkor még 
nem tudtam , hogy nehéz. Nagyon 
is nehéz. Azt hittem, könnyű m á
sok felé fordulni, egészen addig, 
amíg nem éreztem: ez sokszor a 
magammal való szembefordulást 
jelenti. Azt hittem, egészen egysze
rű lesz, egészen természetes az első 
lépés mások -  a M ásik felé. De 
ahogy mozdulni akartam , fbldbe- 
gyökereztem, ahogy kinyújtottam  
a kezem, félúton megállt a levegő
ben. Ahogy szólni kezdtem, csak 
dadogni tudtam , néhány szánal
mas, üres szót, amiről azt hittem, 
vigasztalás lesz majd.

Adni akartam , minden áron -  
csak koldulás lett belőle, vagy eről
tetett jótevés. M ert akartam . M ert 
bizonyítani akartam : jó  vagyok, 
szeretek, le tudok m ondani, adni 
tudok. így indultam el egy tábor
ba, ahol „árnyasak” és segítők vol
tunk együtt. M ajd én m egm uta
tom, hogy adni tudok, szeretni tu
dok, lehajolni tudok azokhoz, aki
ket olyan kevesen fogadnak el, ér
tenek meg. Akiknek kevés ju t az 
élet napos oldalából, és éhesek 
minden jó  szóra, simogatásra. De 
másképp történt.

Nem tudtam  adni. Olyan kevés 
volt, amivel odaléphettem. Bátor

talan mosolyok, remegő simogatá- 
sok, egy-egy erőtlen, többnyire fél
resikerült biztató szó, vigasztalás. 
Aztán sűrű bocsánatkérések, mert 
valamit nem jó l tettem. Az etetés
nél néhány morzsa a ruhára vagy 
a földre hullott, nem értettem meg 
egy-egy kérést, kérdést, ügyetlenül 
összekaramboloztam egy másik 
kerekes-székkel nagy igyekezetem 
közepette. Aztán lassan világossá 
lett előttem a titok: nem én adok. 
Nekem adnak! Igazi csoda ez, 
szárnyat ad, öröm öt. Valaki száz
szorosán visszafizet apró ajándé
kaimért, amelyeket adni próbálok, 
de nem nagyon sikerül. Furcsa: a 
semmikért, csekélységekért fizet 
meg, azokért a dolgokért, ame
lyekről nem is veszem észre, hogy 
ajándékba adom  a M ásiknak. 
Azokért, amik természetesek, ami
ket nem akarok adni, hanem csak 
úgy jönnek, valahonnan, belül
ről. ..

Lassanként m egtanultam, hogy 
azok a dolgok igazán fontosak, 
amelyek látszatra semmik: talán 
ügyetlenkedésnek tűnnek, báto rta
lanságnak, apró szeretet-morzsák- 
nak. Mégis fontosabbak minden 
másnál. M ert csodák. Kicsik, lát
hatatlanok, valahol elrejtetten rej- 
tőzők. M osoly-varázslatok, kézfo

gások, titkokkal teli rezdülések 
egymás felé. M ert megértjük egy
mást szavak nélkül, mert megtanu
lunk a szívünkkel látni.

Valaki egyszer azt m ondta: a 
fontos dolgok mindig a legfonto
sabb ellen vannak, ha nem elég 
fontos a legfontosabb. Amit nem 
adok oda, az úgy szól ellenem, 
hogy elveszi örömömet. Az öröm- 
telenség a legnagyobb hiány. M ert 
nem lehet élni másképp. H a örülsz, 
adsz. Úgy, hogy nem is veszed ész
re. Csak árad belőled: igazi csoda. 
Megnyílnak ajtók, szívek, életek. 
M ert nyitott lettél te is. Átlátszó, 
világos. Befogadó -  adó. Ajándé
kokból, csodákból élő, szeretetből 
táplálkozó, és m ásokat gazdagító. 
Semmit nem tartasz meg m agad
nak, hiszen minden a tiéd. így lesz 
könnyűvé a nehéz, erővé a bátor
talanság, hatalm assá a semmi, a 
kicsiség.

TŐLE kapod. És kérheted: az 
öröm öt, a szárnyat, a csodát. 
A M ásikért dobbanást egyszerűen, 
szelíden, láthatatlanul.

Én Istenem, adjál szárnyat: 
tündöklő-fény égő vágyat.
Hadd teremjek rózsaszálat, 
szivárványszín harmat-ágyat.

gy-

Lecke
Ahogy ülök az ágyon, farkassze

met néz velem egy sün. Illetve sün
szemet. Beszélgetünk. „És mennyit 
írtál?” -  kérdezi. „Nagyon keveset, 
de mégis mennyi van benne!” — 
felelem. Ő jólesően biccent, és ezt 
m orm ogja: „Ez lett az egész életre 
szóló írástudom ányod. Segíteni 
akartál, de elaludtál. Mennyi segít
séget váró van a világon! Egy ré
szük csak tudat alatt várja a segít
séget, de beismerni! -  lehetetlen. 
Az idős néni, akivel együtt utaztál 
a villamoson, hogy lelkendezett 
(ismeretlenül) neked, hogy milyen 
szép az a havas fa! És te örültél 
gyermeki pillantásának, de örö
mödből annyira telt csak, hogy 
sután leszállva a villamosról, bol
dog ünnepet kívántál. Pedig tu 
dod, hogy egyedül van. Nem bol
dog az ünnep. Mégse kísérted ha
za. Nem vásároltál neki. Nem be
szélgettél vele. Segíteni akartál, de 
elaludtál. M int am ikor a fáról le
esett kisfiút próbáltad vigasztalni. 
De nem tudod átérezni fájdalmát, 
nem bírtad átérezni, hogy a m a
dárka, ami kipottyant a fészekből, 
nem repül többé. Állatorvos vagy, 
de nem segítettél. Suta félmonda
tok törtek elő belőled, egy zseb
kendőt adtál a gyereknek, és elsiet
tél. De m agadban picit büszke vol
tál: lám, tettem valamit. Segíteni 
ak artá l...

A koldusokhoz félve közeledsz. 
Van, akit elítélsz, utálkozol a lát
ványától, van, akin szánakozol, 
van, akinek odaadsz pár fillért. Le
hajtod fejed -  szerénykedni kell. 
De azért büszke vagy: segítettem, 
biztos látták sokan. Ember vagy.

Ember vagy -  próbálsz segíteni, 
természetedből fakadóan, de ettől

S Z E N T -G Á L Y  K A T A :

I m á d s á g t ö r e d é k e k
győzz le szereteteddel 

mikor igazságod fényét 
nem tudom elviselni 

győzz le Szíved ismeretével 
mikor a megbocsátott bűn 
emléke fojtogat

Te átöleltél 
amikor nagyon sírtam 
és eléd hoztam minden nyomorúságomat 

és ahogyan feltört belőlem a szó 
hogy ezt is tettem 
meg azt is tettem
úgy öleltél magadhoz egyre szorosabban 
és melegebben

És amikor már mindent kimondtam 
és elhallgattam
Te megsimogattál és csak annyit mondtál 
hogy örülsz nekem 

és hogy ne féljek

ne várj sokat. Csak ember vagy. Ez 
nem elég. Kérj V alakitől segítsé
get. R ád bízom. Em ber vagy, ha 
segítenek neked -  nem alszol el. 
De ne felejtsd el: csak ember 
vagy.”

Evvel a kép elhallgatott. Én pe
dig jóleső szégyenkezéssel elgon
dolkoztam  azon, am it egy sün ta
nított. Az „emberségről” . *

Sz. E.

kereszted előtt
feltétel nélkül megbocsátok mindazoknak 
akik megbántottak engem 

Te tudod
mennyire voltam vétkes vétkeikben 
és hogy ki kezdte ásni a szakadékot 
amit aztán közösen mélyítettünk 

megtérők Örök Pásztora 
fogd össze szétszakadt kezünket

fölkentél engem
megjelöltél a Lélek által 
nekem szólnom kell rólad, Uram 

el kell mondanom, hogy élsz 
hogy találkoztam veled 

nekem örömet kell vinnem 
az örömtelen emberek közé

megyek áldani és áldottnak lenni 
megyek befogadni és befogadva lenni 
megyek szeretni és szeretve lenni 
megyek meglátni a Megláthatatlant 
megyek megismerni a Megisroerhetetlent 
megyek imádni 
megyek élni 
megyek örökre élni

nek tisztelete. Előfeltétele ez annak, hogy a m a
gam vallom ása m ásokban, barátaim  soraiban 
(hol? m ikor? és milyen?) ellenérzéseket ne vált- 
(has)son ki. Tisztelem  A usztriát! A m últ század
ban Welsben talált m unkát cseh nagyapám , s az 
ország, a birodalom  fővárosában, kettő  közül az 
egyikben, találkozott cseh nagyanyám m al. A szá
zad eleji bécsi patkolókovács-m űhelynek helyet 
adó  külvárosi ház, családi házam m á vált, m ásik 
sohasem volt, így ez ma otthonom .

Szeretem  Bécset! I tt  születtek fiaim, első uno
kám , szám om ra a város „hellyé” , élettérré vált, 
benne élhettem le. m agyar h ivatalokat viselő m un
kás életem legjavát.

Aggódom  a mai A usztriáért! Ezért küzdők is ér
te, olykor ellenében is, m ert egyre elviselhetetle
nebb lesz szám om ra a kocsm ákat m ár régen túllé
pő, országszerte társadalm ilag szalonképessé vált 
nyílt idegenellenesség, pontosabban  a  szláv, a ro 
m án és a török, vagy általában  a mássággyűlölet, 
m iközben változatlan az irányunkban, a m agyarok 
felé megfogalm azódó szim pátia. A „ha m ár ide
gen, legyen m agyar” hangulati elv elfogadása m ár 
a kezdet kezdetén is kiszám íthatatlan feszültségfor
rás, nemzetiségi rövidlátás vagy öngyilkosság lett 
volna. M inden felénk kinyújto tt kéz tartós fogadá
sa, az eredményességet elismerő dicséret könnyű
szerrel kétes siker lehet, amely ki tudja m ikor és 
hol, kinek és kiknek bum eránggá válhat. A m a
gam  eredményei m iatt!

Féltem  K özép-Európát! Talán mégiscsak hiába 
reménykedtem  egy életen át?  Nem  vakok, akik ma 
ujjonganak? V alóban m ost m ár jó l fognak alakul
ni közös dolgaink? Jaj a legyőzötteknek, m a balga 
történelm i példa. Igazában jaj a győzőknek? A fe
lelősségvállalóknak! Évszázadokkal ezelőtt, az

egyik feltételezés szerint M arcus Aurelius császár 
(161-180) nevelője, aki kiváló sztoikus bölcselő 
volt, a m egszólítottja az ún. D iognétoszhoz íro tt 
levélnek. M eglehet, hogy a cím zetthez a hitvédő 
athéni Aristides fordult. A kétségkívül művelt, 
klasszikus görög stílusban m egírt levél vallom ást 
tartalm az a szülőföldről. A zok hitébe nyújt bete
kintést, akiket hatalm ába kerített az új szellemi, 
vallási m ozgalom : a kereszténység. Ők „saját szü
lőhazájukban élnek, de m int jö ttm en tek ; m inden
ben részt vesznek, m int polgárok és m indent eltűr
nek, m int idegenek: m inden idegen táj szülőföld
jü k  és m inden szülőföld idegen világ nekik” (V,5).

Bajban vagyok ma e vallomással. Sehol egy jó  szó 
a hazáról. Tán beálltak egykoron ők is a jövővel 
vigasztaló internacionalisták közé? N oha 31 eszten
deig nem tehettem be lábam at M agyarországra, elő
zőleg meg 7 évig a megszállt Ausztriába, nem szeretem 
ha egyik ellenében is bárki rosszat mond, hírbe hozza. 
Pedig m indkettőben voltam m ár jöttm ent, m indkettő
nek voltam  és/vagy vagyok szavazati jog nélküli ál
lam polgára és egyháztagja.

K irály  László : A z  én többszörös iden titá 
som  -  szégyellem  k im ondan i -  m égiscsak  a  
verseimben re jtő zik , de m ég  inkább  azokban  
a versekben, a m e lyeke t nem  is én, hanem  
kö ze li-távo li Testvéreim  ír ta k . /  N ekem .

Az én többszörös identitásom , kettős, hárm as (a 
közép-európaisággal!) kötődésem  -  nem szégyel
lem kim ondani -  csak a naponként elvégzett m un
kám ban, a felvállalt és teljesített feladatokban rej
tőzhet, m iközben szívesen hallgatom  közeli-távoli 
barátaim  verseit, hogy bekapcsolódhassam  m ind
annyiunk közös, császári udvarokat m a is felszán
tó népdalaiba.

Szépfalusi István
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A LELKI ÉS TESTI EGÉSZSÉG SZOLGÁLATÁBAN
Hatvanadik életévébe lépett d r . F r e n k l  R ó b e r t ,  országos egy

házunk felügyelője, a Testnevelési Egyetem tanszékvezető professzora. 
Ebből az alkalomból az Országos Elnökség többi tagja köszöntötte fe l 
ügyelőnket, Isten áldását kérve élete további útján. Beszélgetésre kértük  
a megtett útról, valamint arról, hogy miként értékeli eddigi szolgálatát.

mellett a testi egészség, fiz ika i 
erőnlét kérdéseit is fe l  kell vállalni?

-  A sport is része volt mindig 
saját életemnek. A társadalom  le
becsülte a lelki egészséget, ugyan
akkor az egyház lebecsülte a testi 
egészséget és ennek is látjuk nyo
m orát a korai és nagymértékű ha
lálozási statisztikában. Klasszikus 
igém: „a ti testetek a Szentlélek 
temploma” . A testi egészség Isten 
ajándéka. Felelősek vagyunk kar
bantartásáért. Ahogy a társada
lom a spiritualitás irányában ér
deklődik, úgy erősödik az egyház 
felelőssége a test egészsége iránt.

Szerk .: A sportorvos egyben or
szágos felügyelő is. Van-e program- 
javaslata az egyház számára?

-  Vallom, hogy az emberek 
egészsége a társadalom ban dől el 
és nem az egészségügyben. Az 
egészségügy a „kárkezelő” , m int a 
biztosító a m ár bekövetkezett ka
rambolnál. Az egészségvédelem a 
prevenciós megoldás és ebben az 
egyházak a legfontosabb civilszer
vezetek. Sokat tehetnek eredmé
nyességéért. Pl. az ifjúság egészség
re nevelése terén vagy a házi beteg
ápolás szolgálatában. Ez a gyüle
kezeti diakónia szerepe. A gyüle
kezeti m unkastíluson kell változ
tatni. Életform át adni, m utatni a 
gyülekezeti tagok számára, pl. a 
szabadidő tartalm as, jó  felhaszná
lására.

Szerk.: Lassan hét éve ül egyik

Szerkesztő: M i indította Jel- 
ügyelő urat az orvosi hivatás vá
lasztására ?

-  1952-ben, az akkor a Hűvös- 
völgyben m űködő Teológiai A ka
démia tarto tt csendes napokat. 
A téma éppen a hivatásbeli kérdé
sek megbeszélése volt. Én a humán 
értékrendet, stabilitást kerestem, 
az orvosi egyetemet céloztam meg. 
Gyenesdiáson voltam konferen
cián, o tt kaptam  meg a táviratot, 
hogy felvettek az orvosira. Érde
kes, hogy felvételemet annak kö
szönhettem, hogy egyházi gimná
ziumban, a Fasorban érettségiz
tem. A kkor a kitűnőt az egyházi 
iskolákból vették fel. Ezek közé 
kerültem.

Szerk.: M int sportorvostól kér
dezem, mi a véleménye arról, hogy 
az egyházban a spirituális feladat

vagy másik felügyelői tisztben. M i 
volt a legkedvesebb élménye és 
volt-e kudarcélménye?

-  Nincs egy legszebb élményem, 
de van néhány csúcs. Ilyen a beik
tatás 1987 októberében. A zsinat 
megnyitása. A parlamenti iskola
konferencia, melyen az iskolaügy
ben kifejtett erőfeszítéseim vissza
igazolását láttam . Mindezeket fe
lülmúlta azonban érzelmileg a fa
sori évnyitó 1989 szeptemberében. 
Ezeken kívül sok emlékezetes gyű
lés és közegyházi alkalom volt 
nagy élményem, és a sok cikk, 
amiknek örülök, hogy megírtam.

Van-e kudarcélményem? Amit 
talán másképpen csinálnék, az a 
sokat emlegetett könyv a sport és 
a szex kapcsolatáról. Túlpolitizált 
volt a kipellengérezése. M a úgy lá- 

, tóm , jobb  lett volna nem részt ven
ni benne. Inkább írtam  volna egy 
önálló könyvet, azért én felelek. 
De hogy mások vitatható dolgai 
m iatt nekem legyenek nehézsé
geim? Ebben hibáztam.

Legrosszabbul azt élem meg, 
hogy az első parlam enti ciklusban 
a lelkész képviselőink működését 
igazság szerint nem tudtuk befo
lyásolni. Ők is jobban jártak  vol
na, ha konszenzus alakul ki. 
Ugyancsak nem tudtam  ezt elérni 
azokkal, akik szintén akarják a 
megújulást, de elzárkóznak a köz
egyházi tevékenységtől. Ez is sze
mélyes kudarc.

Szerk .: Megköszönöm a beszél
getést és további életére kívánom  
Isten gazdag áldását, jó  egészséget 
és az egészségvédelem ügyében, az 
egyház szolgálatában Isten Lelké
nek vezetését.

Isten ajándéka: a Podmaniczky Pál Missziói Intézet
Az 1909-ben megalakult misz- 

sziói egyesület szép csendesen foly- 
dogáló erecske volt a m agyar 
evangélikus egyház történetében 
addig, míg a Szentlélek szele el 
nem érte, és meg nem indult a lelki 
ébredés. Az egyesület m unkája ab
ból állt -  Podmaniczky Pál, a misz- 
szió tudósa vezetésével j - ,  hpgy 
pénzbeli adományaival segítette a 
Lipcsei Misszió m unkáját, de fel
adatául az egyház belső ébredését 
tűzte ki céljául. Ezt a feladatot 
Gáncs Aladár, a misszió későbbi 
titkára is m agára vállalta. A misz- 
sziói konferenciák nemcsak a kül- 
missziót ismertető konferenciák 
voltak, hanem a résztvevők lelki éb
resztését is szolgálták. Azoknak, 
akiknek m egadatott az ébredés 
ideje, nem kell magyaráznom, akik 
fiatalabbak, azoknak pedig nem 
lehet megmagyarázni a Szentiélek
nek azt az áradását, am it a 30-as és 
40-es években tapasztalhattunk.

A missziói intézet ennek az ébre
désnek a gyümölcse. A nagytarcsai 
telep, mely a háború előtt a népfő
iskola céljait szolgálta, rom osán 
várta a megújulást. 1948-ban, mi
után áldozatos m unkával helyre
hozták a házakat, m egindulhatott 
az első magyar misszionáriuskép
ző intézet. Kilenc növendék került 
felvételi vizsga u tán  az első évben 
ide. „M egnyilatkozott a közöttünk 
cselekvő Krisztus. Ő volt a terve
zés és megvalósítás középpontjá
ban. Ennek talán legjobban meg
ragadható jele az intézetben min
dig jelenlévő öröm. A legkülönbö
zőbb emberek, ellentétes személyi
ségek, kialakult egyéniséggel ren
delkezők egységbe tudtak forrni. 
Ez a közös U runk előtti lebomlás, 
rá figyelés, vele járás gyümölcse 
volt.” (Ferenczy Zoltán)

Célkitűzése külföldi tapasztala
tok alapján az evangélikus hitval
lás tiszta tanításához való hűséggel 
kam atoztatni a rábízott tálentu- 
mot.

Ennek a szem pontnak figyelem
be vételével állították össze a tan 
tervet. Mivel ebben az időben K u
nos Jenő m ár a Finn Misszión ke
resztül K ínában tevékenykedett, a 
nagytarcsai intézet a finnekkel ke
rült legközelebbi kapcsolatba.

Tantervűkben teológiai, misz- 
sziói ismereteket és közismereti 
tárgyakat is tanítottak. Pontos na
pirendjükben az egyéni elcsendese- 
dés, a közös fizikai m unka egy
aránt szerepelt. Csendes és „han
gos” foglalkozások váltogatták 
egymást, imaközösség és heten
kénti úrvacsoraosztás mélyítette el 
hitüket. Sok szolgálatot vállaltak a 
helyi és más gyülekezetben is, gyer
mekm unkájukkal m ásokat is segí
tettek, nyári konferenciájukon sok

fiatal indult el az Isten útján. Jó 
kapcsolatot tarto ttak  fenn a teoló
gusokkal és ez együtt mind a kül- 
és a belmisszió fontos ügyét szol
gálta egyházunkban.

Isten csodálatos kegyelme az, 
hogy négy évfolyam iratkozhatott 
be az intézetbe, és bár csak az első 
végezte el m ind a négy évet, a töb
biek is átvették a kitűzött anyagot 
mire az intézet megszüntetése be
következett.

Az 1951-ben még Podmaniczky 
Pál nevét felvevő missziói intézetet 
1952-ben megszüntették. De tagjai

B a j o r  e s p e r e s e k  t a n u l m á n y ú t j a  e g y h á z u n k b a n
Május 14-18. között a két egymás közötti partnerkapcsolat jegyében Augs

burg környéki egyházmegyék hat esperese -  feleségükkel együtt -  látogatást 
tett hazánkban. Vezetőjük: Johannes M erz egyházfőtanácsos volt. Részt vet
tek a vadosfai artikuláris napon és nagy hatással volt rájuk a nagy gyülekezet 
erőteljes, szép éneklése. Meglátogatták a Győri Egyházközség intézményeit, 
jártak Budapesten a két gimnáziumban és az Országos Múzeumban. Hallgat
tak előadást dr. Schweitzer Józseftől, a Rabbiképző Intézet főigazgatójától, és 
a történelmi egyházak kapcsolatairól, valamint az antiszemitizmusról érdek
lődtek. Látogatást tettek mindkét püspöki hivatalban, ahol egyházunk helyze
téről, intézményeinkről, a múlt feldolgozásáról, ingatlanok visszaszerzéséről 
és azok rendbetételéről beszélgettek. Kirándultak a Dunakanyarba, Eszter
gom és Szentendre szépségeiben, egyházi épületeiben és múzeumaiban gyö
nyörködtek. Utazásuk része volt az évenként ismétlődő tanulmányutaknak, 
melynek során most a testvéri kapcsolatot kívánták erősíteni személyes benyo
mások szerzésével.

FÓRUM-N agy gyűlés Magyarországon

Talán nem teljesen ismeretlen la
punk olvasói számára az „Európai 
keresztény Nők Fóruma” megjelö
lés, hiszen az elmúlt évek során ol
vashattunk létéről, munkájáról. Az 
augusztusi esemény kapcsán azon
ban úgy érzem, hogy részletesebben 
is be kell mutatnom ezt a szervezetet: 
munkáját, célkitűzéseit.

A szervezet teljes neve: Európai 
Keresztény Nők Ökumenikus Fóru
ma. A II. Vatikáni zsinat reményei
ből és álmaiból alakult ki a Fórum. 
Európa különböző országában élő, 
különböző kultúrájú, vallású, külön
böző társadalmi és politikai rend
szerben élő asszonyokban támad fel 
a vágy: megismerni egymást, kap
csolatba kerülni egymással. A FÓ
RUM híd és háló akar lenni, mely 
összeköt egymással, s ez a célkitűzés 
-  bátran mondhatjuk -  lépésről lé
pésre valósul. A fiatal szervezet négy- 
évenként tartja nagygyűléseit. Az el
ső gyűlés Gwattban (Svájc) volt 
1982-ben. A téma: Béke és igazság.

A második a finnországi Järvenpää- 
ben: Egy új életszemléletbe vetett re
mény volt a téma (1986). A követke
ző nagy találkozó Yorkban volt 
1990-ben ezzel a témával: A megosz
tottságtól az egységig. A témák át
fogják életünk alapvető kérdéseit, a 
gazdasági, társadalmi, politikai, 
ökológiai kérdéseket, melyek együtt
gondolkodásra és közös cselekvésre 
hívnak bennünket Európa országai
ból. A nők aktivizálása érdekében 
találkozókat, tanfolyamokat, konfe
renciákat szervez a Fórum, hogy a 
nők megfogalmazzák és kifejtsék vé
leményüket, s így közelebb kerülje
nek egymáshoz.

A Fórum elnöki tisztét hárman 
viselik megosztva: Mária-Jósé Ara
na (katolikus, Spanyolország), Reet- 
ta Leskinen (luth., Finnország), Eli
sabeth Raiser (evangélikus, Német
ország).

A Fórum vezetősége a negyedik 
nagygyűlés helyszínéül Magyaror
szágot jelölte ki, és bennünket kért

fel a házigazdái tisztre. A feladat 
nem csekély. Hazánkban az ökume
nikus női munka még csak a kezdeti 
lépéseket teszi. A következő hóna
pok kemény előkészítő munkát je
lentenek a számunkra. Reméljük, 
hogy augusztus 19-26. között Buda
pesten a negyedik Fórum-nagygyű
lésen a körülbelül 300, Európa kü
lönböző országaiból hozzánk érkező 
asszony közelebbről is megismerked
het egyházaink, gyülekezeteink életé
vel. A kulturális programok betekin
tést nyújtanak a múlt gazdag hagyo
mányaiba, történelmünkbe, zenekul
túránkba.

Ezúton kérem azokat, akik a nagy
gyűlést követő hétvégén (augusztus 
26-28.) szívesen fogadnának 1-2 ven
déget a gyűlés résztvevői közül, egy 
idegen nyelven értenek, jelentkezze
nek nálam, hogy közelebbi felvilágo
sítást tudjak adni számukra. Előre is 
köszönöm. Gondoljunk felelős imád
sággal a nagygyűlés munkájára!

Keveháziné Czégényi Klára

Lelkészek Krisztus-szemüvegben
Ünneppé varázsolt munkaértekezlet püspöklátogatással Somogy-Zalában

megtalálták helyüket a belmisszió 
területén: „Az intézet m unkájának 
befejezése után  a növendékek ott 
álltak szolgálatba, ahova Isten állí
to tta  őket! Isten terve tehát meg
valósult... hiszen nem a terület, 
hanem a lelkűiét a döntő Isten 
m unkása életében.” (Ferenczy) 
A jövendő egyházi m unkásainak 
kiképzésében hasznosítani lehetne 
ezeket az Istentől kapott tapaszta
latokat!

W eiler H en rik  és F erenczy  Z o ltá n  
írásai alapján összeá llíto tta :

Bencze Imréné

Évekig nyögvenyelősen, gyomor
görccsel, ímmel-ámmal jártam a ha
vonkénti lelkészgyűlésre. Testvériség? 
Közösen terhet és örömöt vállalni? 
Krisztusi légkörben élni? Kitalált szó
lamnak, utópisztikus álomnak véltem. 
Boldogan írom le, egyházmegyénkben 
néhány éve igazi lelki kapcsolat alakult 
ki. Három nyugdíjba, a megérdemelt 
pihenés felé induló lelkésztestvérünk és 
a fiatal segédlelkészek egyenrangú ré
szecskéi Krisztus testének!

A lelkészi munkaértekezlet előtt 
megmagyarázhatatlanul jó érzés tölt 
el: viszontlátjuk egymást. Leplezetlen 
őszinteséggel önthetjük ki szívünket 
egymásnak, együttérző szeretetünk 
erejét csöppenthetjük az éppen csügge
dőbe. Lelki tankállomássá vált a mu- 
száj-szagú LMK.

D r. H a rm a ti Béla  püspök közénk 
mindig haza érkezik. Nem egyházi fő
méltóságként, elérhetetlen és megköze
líthetetlen főúrként, hanem alázatos 
lelki testvérként hajolunk együtt az ige 
köré, s épülünk egymás hitéből. A gyű
lésünkre betoppanó vendég nem kira
katot, jól fésült bájmosolyt lel közöt
tünk, hanem mélyről fakadó, őszinte 
szeretetet. Nálunk már nincs püspök- 
váró felcicomázott kirakat, minden lel
készértekezleten vágyakozva és gazda
godva veszünk részt. Az éppen temető 
lelkészkollégánkon és a beteg Fónyad 
Pali bácsin kívül (erről a helyről is kí
vánjuk a mielőbbi felgyógyulást!) vala
mennyien megölelhettük az úrvacsorát 
osztó lelkészt, a tanító és többségünket 
valóban tanító teológiai tanárt, a lelki 
beszélgetést vezető lelkipásztort.

Hogy az újságolvasók is bepillant
hassanak egésznapos munkaértekezle
tünk meghitt hangulatába, egy hatal
mas képzeletbeli képbe szeretnék pilla
natképeket kimerevíteni.

A nyugdíjba készülő Elemér bácsi, 
aki egész életét az Úrnak szánta és nem 
alapított családot, ölében tartja a kis 
Ábelt, a Tamássy házaspár harmadik, 
legkisebb gyermekét. Oly meghitten 
öleli magához, önfeledten „beszélget
nek” ! A betoppanónak az az érzése, 
hogy a „szent család”, modern válto
zatban. Az úrvacsora alatt békésen 
szunyókál a Mózes-kosárban a két se- 
gédlelkész-csemete, a nagyobbak lel

kész szüleik mellett térdelnek, s átszel
lemült arccal fogadják a kenyér és bor 
helyett az áldást.

Á hat lelkészházaspár, nyugdíjasok 
és friss diplomások valamennyien 
Krisztus-szemüveget viselünk. Teljesen 
új látással ajándékozott meg bennün
ket a Szentlélek. Az idősek nem érezhe
tik azt, hogy ők „lerágott csontok”, 
„elégett gyertyák”. Bölcsességükkel, 
hányatott élethelyzetekben is megóvott 
hitükkel példaképek. A fiatalok tüze, 
lendülete, ezernyi ötlete, hamvas hite 
szintén közösségünket gazdagítja.

Május 16. Porrogszentkirály-LMK. 
Rideg cím, tömör meghívó szöveg. 
Töltsük meg tartalommal, élettel, lé
lekkel !

Virágba borult hegyoldalak, festői 
tájak kísérik utunkat. Szívemben Zsó- 
ka édesapjának, Szabó  Istvánnak  a Lel
kipásztorban megjelent vallomása 
zsong: a kicsiny fizetés mellé az Úristen 
a hiányzó részt a varázslatos környe
zettel pótolta. Miközben férjemmel be
szélgettünk a fél évszázados lelkészi 
szolgálat megrázó tanúságtételéröl, há
lát is adtunk a somogy-zalai lelkészek 
fizetésének, „Isteni bérének” áldásai
ért.

P orrogszen tk irá ly: Másfél évtizedig 
fohászkodtak, álmodoztak, önálló, fia
tal lelkészért. S ik te r  Jánost és feleségét, 
a kicsi Annát szívük egész szeretetével 
ölelhetik magukhoz.

Megújult a lelkészlakás, a templom, 
új harangok hívogatják a falu népét, új 
imaházat készülnek építeni. Mi a titok 

'nyitja? A hosszú évekig tartó vágyako
zástól táltosodik meg egy gyülekezet? 
Meggyőződésem, hogy a titok kulcsa 
Jézusnál található. Lelkész és gyüleke
zet Krisztus-szemüveget öltött fel!

Ebben az esztendőben már másod
szor kanyarodott be a püspöki autó a 
központban ágaskodó templom mellé. 
-  Ki dolgozik a faluban? A gyülekezeti 
tagok tömött karéjban fogadták az úr
vacsorát osztó püspököt, s a lelkészcsa
ládok népes csoportját. így van rend
jén, a tisztelet elsősorban egyházunk 
vezetőjének szólt, de hiszem, hogy 
együtt épülhettünk a tartalmas igehir
detésből.

Sm idéliusz Z o ltá n  esperesünk hagyo
mányt teremtett. Követendőt! Évente

legalább egyszer felkéri a püspököt úr
vacsoraosztásra, előadásra, kötetlen 
beszélgetésre.

Ide a „végekre” nehezebben ér el a 
főváros pezsgő, már-már zavaróan fel
pörgetett életritmusa. A püspök egyet
len előadásban közel hozta az egész 
ország történéseit, iskolaügyet, temp
lomépítéseket, renoválásokat, állami 
tárgyalásokat. Az érkező szolgálati 
gépkocsik, az adminisztrációt könnyí
tő számítógépek, a segélyezett nagycsa
ládosok és nyugdíjasok, a teológiai 
képzés és a külföldi kitekintés arányo
san belefértek az érdekes és tanulságos 
előadásba.
_ Béla bácsi és Margit néni -  mikor az 
Üllői úton laktunk -  amolyan pótszü- 
leinkként karoltak fel férjemmel 
együtt. Németre tanított Béla bácsi, 
Margit néni pedig örök példaképem. 
Megtanított arra, miként lehet az édes
anya, nagymama, papné alázatos hát
térmunkás, összetartó erő. Püspökünk 
szüleinek elvesztése miatti fájdalmunk
nak, együttérzésünknek hadd adjunk 
hangot innen a messzi távolból isii Vi
gasztalást csak az örök élet Urától re
mélhetünk.

A lakodalmian gazdag ebéd után a 
püspök válaszolt a presbiterek által is 
feltett kérdésekre. „Két választás Ma
gyarországon” — mikszáthi könyv cím 
-  aktualitása valamennyiünket érde
kelte.

-  Nem agitáltunk, nem politizáltunk 
szószékről. Stílusosan és bölcsen a vá
lasztás napjára egy imádságot jelentet
tünk meg az Evangélikus Életben.

A késő délutánba nyúló értekezlet 
végén kígyózott a sor a rögtönzött 
„püspöki iroda” előtt. Mindenki kitár
hatta szivét, megoszthatta gondjait, 
testi és lelki bajait.

Hadd kívánjak a többi egyházmegye 
lelkészeinek ilyen ünneppé varázsolt 
munkaértekezletet. Bátran vegyék fel a 
Krisztus-szemüveget. Kevesebb lesz az 
ítélők székébe felcsimpaszkodott lel
kész, elfogynak a püspök-bírálók. 
Megpillantjuk az eredményt, a pozití
vumot. Kevesebb lesz gyülekezeteink
ben a feljelentgető presbiter. Egyre 
több embert „fertőzzön meg” a Szent
lélek erejével a KRISZTUS-szeretet!

Baloghné Szemerei Mária

VERSENY A GYERMEKEKNEK, A GYERMEKEKÉRT
H íradás a III. O rszágos Bibliai és Hittanversenyről

Ebben az évben 
1994. április 23-án 
rendezték meg a 
III. Országos Bib
liai és H ittanver
senyt. A Deák téri 

gimnázium, a Deák téri gyülekezet 
és az Evangélikus M úzeum adott 
o tthont a versenynek a M EVISZ 
színeiben.

A „megmérettetésre” 140-en je
lentkeztek 27 gyülekezetből. 
A verseny napjára 106 gyermek 
érkezett.

A felkészülés m ár jóval koráb
ban elkezdődött. A szervezők m ár 
az őszi hónapokban a tervek, ötle
tek valóságba öltöztetésén m un
kálkodtak, a feladatok fölé hajol
va. A versenyzők pedig otthon, a 
gyülekezetben, a bibliakörön, az 
iskolai h ittanórán készültek láza
san.

A „versenyfeltételeket” az Evan
gélikus Életben és személyes leve
lekben ju tta ttuk  el. A leveleket 
m egküldtük az esperesi hivatalok
ba, h itoktatóknak, evangélikus is
koláinkba.

Rövid idő u tán  egyre-másra ér
keztek a levelek. Szebbnél szebb 
m unkákkal leptek meg bennünket

a gyermekek. A leggyorsabb bekül
dők: 1. Ruppert Beatrix (Szárazd), 
2. Fuksz Gábor (Celldömölk), 3. 
Burai Hajnalka (Szügy). A leg
ügyesebb, legtalálóbb munkák 
győztesei: 1. Rajki Hortenzia 
(Györköny), 2. Balogh Éva, Linka 
Judit, Linka Katalin, Zombory Ré
ka (Kelenföld), 3. Varga Viktória 
(Deák téri gimnázium), 4. Kovács 
Krisztián (Celldömölk), 5. Boda 
Gabriella (M ende), 6. Dimitrijn 
Poixela (Fasori gimnázium), 7. 
Vesztergom Nóra (Celldömölk), 8. 
Bakonyi Zsófia (Rákosszentmi
hály), 9. Tóth Kálmán (Deák téri 
gimnázium), 10. Abaffy Veronika 
(Budafok). Ők mind jutalom ban 
részesültek.

A sorozatos felkészülés u tán  fel
virradt a verseny várva várt napja, 
az égiek is velünk voltak, m ert ra
gyogó napsütésre ébredtünk. 
A gyermekeket a gimnáziumban 
fogadtuk, itt osztottuk be csapa
tokba őket, ügyelve arra, hogy mi
nél különbözőbb korosztályú és 
gyülekezető gyermekek kerüljenek 
egy csapatba. Ezzel egyenlő esélyt 
szerettünk volna biztosítani.

A csapatok összeállítása úgy 
történt, hogy m indenki kezébe ka

po tt egy-egy tálentum ot, ezt meg 
kellett őrizni a nyitó áhítat alatt, 
ahol Bálintné Varsányi Vilma lel
kipásztor szolgált. U tána minden
ki kivonult a térre és a tálentum 
segítségével megkereste a társait. 
11 féle tálentum  11 csapatra osz
to tta  a versenyzőket. El lehet kép
zelni, hogyan keresi 106 gyermek 
társait a kezébe kapott korongocs- 
kával. (Ajándékba küldünk egyet 
a kedves olvasónak.)

Ezután elindultak a gyermekek az 
előttük álló, akadályokkal teli pá
lyán. Az egyik állomáson Jónás 
könyvének eseményeit kellett fel
idézniük. A másik állomáson a té
kozló fiúról szóló történetét élhették 
át a méltatlankodó báty’ tekinteté
vel. M ás helyen egy m ondatok mögé 
rejtőzött ótestamentumi házaspárt 
kellett minél kevesebb információ
ból felismerniük vagy éppen az ir
galmas samaritánus története eleve
nedett meg előttük egy balett-jele
netben, tréfás kérdésekkel.

Nem m aradt ki Sámuel könyve 
sem és megszólalt a 34. Zsoltár mai 
változatú megzenésitésben, gitá
rokkal, dobbal kísérve. Szerepet 
kapott az ügyesség is, am ikor az 
o ltár körül elrejtett mozaik darab

kák összegyűjtése és kirakása volt 
a cél.

A múzeumban imádsággal kap
csolatos tárgyakat kellett felfedez
ni. Külön kérdések hangzottak el a 
lutheri végrendelet és Petőfi Sándor 
keresztelő kútjával kapcsolatban.

Az állomásokon pontok helyett 
is tálentum okat kaptak a verseny
zők. Az utolsó feladatnál pedig kü
lönböző területeken eldugott tá- 
lentumok után kutattak a csapa
tok. Még a poroltó m ögött is volt 
tálentum.

A vetélkedés mindnyájunk szá
mára élvezetes volt. Jó volt látni a 
lelkesen csillogó, vidám tekintete
ket, a felkészültséget, az igyekvést, 
a figyelmet, amelyek együttesen a 
következő helyezéseket eredmé
nyezték.

Első lett a 4-es csapat: Vészelik 
Evelin (Káva), Dimitrijn Poixela 
(Fasor), Rágyánszki Levente, Rá- 
gyánszki Lili (Kelenföld), Thiering 
Pál, Thiering Péter (Rákosszent
mihály), Bálint Lea (Óbuda), Var
ga Dániel (Zugló), Homoki Pál 
(Budafok), Hodvogner Anikó, Be- 
dy Eszter, Bedy Csilla (Celldö
mölk).

M ásodik helyezést ért el a 6-os 
csapat: Gswindt Szilvia, Körösi 
Katalin (Mezőberény), Berta Beáta 
(Orosháza), Kiss Zoltán (Fasor), 
Szabó László (Oroszlány), Szuhai

Zsuzsanna (Rákosszentmihály), 
Óvári Anna, Fáy Balázs (Zugló), 
Wursz Tamás (Györköny), Varga 
Attila, Szabó Áron (Celldömölk).

A harmadik hely a pontok alap
ján a 11-es csapatot illette meg! 
Garád Zita (Budafok), Farkas Eri
ka (Józsefváros), Zombory Anikó, 
Némethy Piroska (Kelenföld), Bel
ler Edina, Göllner Zsófia (Zugló), 
Bakonyi Zsófia (Rákosszentmi
hály), Udvardi Andrea, Weszter- 
gom Nóra (Celldömölk).

Az eredményhirdetés után ének
kel búcsúztunk egymástól. Zenével 
szolgált az Írás-VETÍTŐ együttes 
Győri Péter vezetésével. Jó volt 
együtt lenni, játszva versenyezni, a 
tudást próbára tenni, új dolgokat 
tanulni, barátságokat kötni.

Jövőre más formában szeret
nénk megrendezni a versenyt, azt 
tervezzük, hogy Piliscsabán 2 na
pot töltünk együtt, kirándulással, 
még több játékkal, s még több és 
mély kapcsolatot teremtve a gyer
mekek között, gondolva a 78. 
Zsoltár verseire: „Tudja meg ezt a 
jövő nemzedék, a születendő fiák, 
és ha felnőnek, beszéljék el fiaik
nak, hogy Istenbe vessék bizalmu
kat; ne felejtsék el Isten nagy tet
teit, és tartsák meg parancsola
tait.”

Hammersberg Júlia és 
Börönte Márta
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NAPRÓL NAPRA
Krisztus mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 

megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást 
adok nektek. M t 11,28

VASÁRNAP Az Ú r ereje által az ige hatalm asan teijedt és 
m egerősödött. ApCsel 19,20 (Lk 14,(15)16-24; E f 2,17-22; 
Zsolt 36).

Úgy érzem, m intha az ige m a nem terjedne olyan erősen, 
m int az apostolok korában . Ki a  hibás? A magvető példá
zatából egyértelműen kiderül, hogy a  m ag jó , csak a  tala
jo k  3/4 része nem készült fel a  m ag befogadására. Nem az 
Isten ereje gyengült I  a  mi szívünk keményedett meg!

HÉTFŐ Nekem, m inden szent között a legkisebbnek ada
to tt az a kegyelem, hogy a  pogányoknak hirdessem a 
Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá te
gyem mindenki elő tt, mi am a titok  m egvalósulásának 
rendje, amely el volt rejtve ö röktől fogva Istenben. E f 3,8-9 
(M t 22,1-14; Á m  5,1-17).

Kegyelem-e szám om ra is az, hogy hirdethetem  Isten 
szeretetét? G azdagodott-e az életem Jézus világossága ál
tal? M egláttam -e a  golgotái keresztben Isten hozzánk le
hajtó szeretetének titkát?  H a igen, ak k o r nem tehetek 
m ásként, csak úgy, mint Pál aposto l: bizonyságot teszek!

KEDD Az em ber napjai olyanok, m int a  fű, úgy virágzik, 
m int a mező virága. Ha végigsöpör rajta  a  szél, vége van, 
még a helyét sem lehet felismerni. Zsolt 103,15-16 (Jak 
4,14-15; M t 10,7-15; Ám 5,18-24).

Micsoda az élet, a  mi életünk? M int a  lehelet, a  p ára  -  
elillan, volt, nincs. Mégis Jézus Krisztus által célja van.
A cél az örök élet! S akinek célja van, annak  az élete is 
gazdag, sőt teljes a küldetésében és céljában!

SZERDA Az Ú r megnyitja a  vakok szemeit. Zsolt 146,8 
(Jn 9,39; 1 K or 14,1-3.20-25; Á m  6,1-7).

Gyermekünket, aki nagyon fontos szám unkra, szemünk 
fényének nevezzük. M indebből az következik, hogy óriási 
érték életünkben a szem, illetve az, hogy láthatunk. Erre 
mindig csak akkor döbben rá az ember, am ikor „sötétedni 
kezd a világ”. Ugyanígy kellene gondolkodni a  lelki életben

is. R á kellene döbbenni végre, hogy a lelki vakságnál nincs 
elkeserítőbb. M ár felállíttatott a  kereszt, nem kell m ár sötétség
ben élnünk. Jézus az ő  keresztje által felnyitja a  szemünket!

CSÜTÖRTÖK D ávid erő t k ap o tt Istenétől, az Ú rtó l, 
lSám  30,6 (L k 22,40; lK o r  9 ,16-23; Á m  7,1-9).

C sodálatos lehetett D ávid Istennel való kapcsolata. 
Mélységes bizalom  élt benne U ra, Istene irán t. B izonyítja 
ezt G óliá tta l való b á to r szem beszállása, és e m ai k iragado tt 
m ondat az  am álékiek á lta l okozo tt k á r m iatt. B izalm ának 
ju ta lm ául óriási e rő t k a p o tt Istentől, mely m inden nehéz
ségben m egoldást jelentett. Van-e bennünk ilyen bizalom , 
gyermeki hit, ilyen im ádságos kapcso la t?  Van-e Is ten tő l 
k ap o tt erőnk?

PÖÍTEK M inden g o n d o to k at őreá  vessétek, m ert neki 
gondja van rá to k . IPét 5,7 (Jón  3 ,1 -10 ; Á m  7,10-17).

Azzal tud juk  g o ndunkat m egosztani, ak iben bízunk, 
akivel pozitív személyes kapcsolatban állunk . A kinek a  
létezéséről tudom ást se veszünk, azaz elm együnk m ellette, 
annak  bizony nem  fogjuk kiteregetni „szennyesünket” . 
Ugyanígy vagyunk Istennel is! Aki bízik benne, az  ö rö m 
mel veszi Péter aposto l b iz ta tásá t: m inden g o n d o to k a t 
vessétek Istenre. A ki „elm egy” Isten m ellett, az  csupán  
valamiféle lelki kényszert, követelést lát Isten b iz ta tásában . 
Az ilyen em berek m aguk akarják  m egoldani p rob lém áju 
kat, és így lesznek saját kudarcuk  okozói.

S20MBAT N incs senkim  ra jtad  kívül a  m ennyben, a 
földön sem gyönyörködöm  m ásban. Z solt 73,25 (G ál 6,14; 
Jer 3,14-17; Á m  8 ,1 -3 ; 9,1-6).

Anya a gyerm ekében, kertész a  v irágaiban, földm űvelő 
a terményeiben -  a  zsoltáros Istenében gyönyörködik . Tu- 
dunk-e nem csak földi értékekben, szépségekben gyönyör
ködni, hanem  m agában  a  mi T erem tő A tyánkban , A kinek 
a  szeretete á tjá rja  halandó  v ilágunkat?  T udunk-e  gyönyör
ködni a nagypénteki keresztet és a  húsvéti üres sírt is 
m agában foglaló kegyelem ben? T udunk-e  gyönyörködni 
az ö rök  életben? -  A dja Isten, hogy ne csak a  zso ltáros, de 
mi is gyönyörködhessünk az Ú rban!

T am ásy Tam ásné

ELŐ VÍZ

„...ami nem kenyér..."
Egyre gyakrabban ju t eszembe 

Ézsaiás megdöbbentő kérdése: 
„Minek adnátok pénzt azért, ami 
nem kenyér, keresményeteket 
azért, amivel nem lehet jóllakni?” 
(Ezs 55,2) Kis falunkban, úton az 
istentiszteletre a parókia és a temp
lom közötti alig 100 méteren, két 
üzlet is kínálja portékáit. „Termé
szetesen” vasárnap is. Ijesztő, 
hogy mennyire megszoktuk ezt az 
„új rendet”. Ez lenne az áhított 
„piacgazdaság”, a „keresztény” 
Európához való közeledés?

Nem a „konkurenciától” félek, 
hiszen a bezárt üzletek még senkit 
sem terelnének vasárnaponként a 
nyitott templomokba. Csak újra 
meg újra beleborzongok népünk 
ősi, konok pogányságába, mely 
számára vásárnap lett újra az Úr 
feltámadásának napja.

Nem a kereskedők vasárnapi 
extraprofitját irigylem, inkább 
őket, magukat sajnálom, akinek 
vasárnap sem lehet már megállni. 
Hajnalban kell rohanni a friss áru
ért, mert hamarosan ébred a fo
gyasztói társadalom kíméletlen 
diktátora, a „VEVŐ”, akit mindig,

mindenkor és minden áron ki kell 
szolgálni...

De vajon mi lehet az a nélkülöz
hetetlen életszükséglet, amit nem 
lehetett hat nap alatt beszerezni? 
Mi az az áru, ami a hűtőszekré
nyek korában szombattól vasárna
pig nem tárolható? Miféle kenyér 
lehet az, ami másnap m ár nem ehe
tő?!

Attól tartok, szomorúan aktuá
lis ma is az ézsaiási diagnózis: 
olyasvalamiért állnak sorba sokan 
még vasárnap is, ami „nem ke
nyér... amivel nem lehet jóllak
n i...” Valami kínzó hiányérzet űzi 
ki az embereket vasárnaponként is 
a családi otthonokból és hajtja be 
az üzletekbe; hátha megtalálom 
azt, ami hiányzik... De a friss, me
leg kenyér sem enyhítheti a lélek 
didergését, kínzó éhségét. A min
dennapi kenyér a jézusi értékrend
ben csak egy hetede mindannak, 
amire valóban szükségünk van, 
amit kérnünk lehet, kérnünk kell a 
mennyei A tyától...

„Nemcsak kenyérrel él az em
ber, hanem minden igével, ami Is
ten szájából származik” -  figyel

meztet Jézus, miután nem egyetlen 
egy napra, hanem negyven napra 
volt zárva számára minden üzlet...

De hát mi lenne a megoldás? 
Törvényi szabályozás, tiltás? Nem 
hiszem. Gondoljunk csak a sab- 
battörvény körüli visszaélésekre. 
Az ember mindig megtalálja a tö r
vény paragrafusának kibúvóját... 
Érdemesebb odafigyelni Luther 
evangéliumi törvényértelmezésére, 
ahogyan 433. énekünkben tanít az 
ünnepszentelés igazi értelméről: 
„Te nyugodjál, s igéjén át az Ú r 
végezze m unkáját!” Engedjük vég
re Ót is szóhoz jutni, munkálkodni 
az életünkben, hogy igazi Kenye
ret, táplálékot kínálhasson. Addig 
amíg nem késő, amíg nem valósul 
me'g a hátborzongató ámószi pró
fécia: „Jön majd olyan idő -  így 
szól az én Uram, az Ú r - ,  amikor 
éhséget bocsátók a földre. Nem 
kenyérre fognak éhezni, és nem 
vízre fognak szomjazni, hanem az 
Ú r igéjének hallgatására. Tám o
lyognak majd tengertől tengerig és 
északtól keletig. Bolyonganak és 
keresik az Ú r igéjét, de nem talál
ják. Azon a napon elepednek a 
szomjúságtól...” (Ám 7,11-13)

Gáncs Péter

Határok
M ű szak i h a tá rz á r , szögesdrót, a k 

n a m e z ő k ... A  T V -h írad ó  szignáljá
n ak  k ép so ra  sa jn o s nem csak  a  m úl
ta t  idézi. A  h a tá ro k  m a  is keserítik  az 
é le tü n k e t, e lv á lasz tan ak  és ellenség
k én t á llítan ak  szem be egym ással. 
H a tá ro k , am elyek  n em csak  a té rk é
p e t, d e  é le tü n k e t is d a ra b o k ra  szab 
d a lják . H a tá ro k  m ag aso d n ak  népek , 
fa jo k , valláso k  és p o litik a i p á r to k  
k ö z ö tt . R e tten e tes  m ezsgyék rögzítik  
szom szédok , ö rö k ö sö k  gyűlö letét. 
D em ark ác ió s  v o n a la k  m en tén  néz
nek  fark asszem et férfiak  és n ő k , ifjak 
és ö regek . L á th a ta tla n , d e  v a ló jáb an  
á th á g h a ta tla n  v á la sz tó v o n a lak  h ú 
z ó d n a k  g azd ag o k  és szegények, fel
je b b v a ló k  és b e o sz to tta k , la k á s tu la j
d o n o so k  és h a jlé k ta la n o k , d o lg o zó k  
és m u n k an é lk ü liek  k ö z ö tt .

K in ek  van  h a ta lm a  és b á to rsá g a  
á th á g n i ezeket a  h a tá r o k a t?

A z  evangélium ok nag y o n  egysze
rű en , d e  m eggyőző erővel ta n ú sk o d 
n ak  a rró , hogy  Jézus szeretete nem  
ism ert h a tá ro k a t. Jézus Izrael szent 
fö ld jérő l á tm en t a  p og án y o k  la k ta  v á
ro s v idékére. N em  vette  á t  a  zsidók  és 
sam ária iak  évszázados gyűlö lködé
sét, és hosszan  beszélgetett egy sam á- 
riai asszonnyal. A  népét lá to g a tó  ró 
m ai h a ta lo m  k ato n a tisz tjén ek  kérését 
sem  u ta s íto tta  vissza. Z ák eu s p aza r 
v illá jába  is belépe tt, ped ig  tu d ta , hogy 
á ln o k u l szerzett pénzből épü lt. 
A  tu d ó s  N ik o d ém u ssa l éppen  úgy 
szó b a  e legyedett, m in t az  u tca  szélén 
k é reg e tő  ko ld u ssa l. Jézu sn ak  vo lt h a 
ta lm a  és b á to rsá g a  á tlép n i a  h a tá ro 
k a t, m e r t h a tá r ta la n u l szerete tt.

A  S zen tlé lek  a  ta n ítv á n y o k  szívé
ben  is  e z t a  „ h a tá r ta la n ” szere te te t 
m u n k á lja . -  A z  A p o s to lo k  C se lek e
d e te irő l í r o t t  k ö n y v b e n  o lv a su n k  a r 
ró l, h o g y  P é te r  a p o s to l m ilyen  n eh e 

zen szán ta  rá  m ag á t, hogy  e lfo g ad ja  
a  m egszálló  k a to n á k  egyik  század o 
sán ak , K o rn éliu sn ak  a  m egh ívásá t. 
A  Szentlélek b á to r ítá sa , b iz ta tá sa  
a d o tt  e rő t, lelkének szab ad ság o t, 
hogy átlép je  a  po g án y  h áz  k üszöbét. 
P é te r ek k o r ta n u lta  m eg, hog y  a  
Szentlélek szab ad o n  fú jó  szele p é ld á 
ja  szerin t szab ad o n  éljen, m ert nem  
szem élyválogató  az  Is ten , szerete te  
h a tá r ta lan .

A z ap osto li levelek is ő szin tén  és 
szo m o rú an  tu d ó s ítan ak  a rró l, hogy 
m ég a  gyülekezeteken belü l is m ilyen 
nehezen o m lo tta k  le a  válaszfalak . 
K o rín tu sb a n  szégyenletes és kicsi
nyes szem élyeskedés v o n t h a tá ro k a t. 
G a lác ia  ta r to m á n y b a n  a  tö rvényes- 
k ed ő k  és a  szab ad ság  ürügyén  a  sza
b ad o sság  ú tjá t já ró k  h a tá ro ló d ta k  el 
eg y m ástó l és azo k tó l, a k ik  K risz tu s 
evan g é liu m át a k a r tá k  kö v etn i. J a 
k a b  a  szó rv án y b an  élő  testvéreknek

szól k eserű  ta p a s z ta la tá ró l ,  h o g y  a 
szegények és g azd ag o k  feszültsége 
m ég  a  ta n ítv á n y i k ö zö sség b en  is fá j
d a lm as v alóság .

M in t e g y k o r , ép p e n  ú g y  m a  is a  
S zen tlé lek  c s o d á já ra  v a n  szü k sé 
g ü n k , h o g y  m eg v a ló su ljo n  az , a m i
rő l P á l a p o s to l  ír t :  K r is z tu sb a n  
n in cs tö b b é  sem  zsid ó , sem  g ö rö g , 
n in cs sem  szo lg a , sem  sz a b a d , 
n in cs sem  fé rfi, sem  n ő , m e rt 
m in d n y á ja n  egyek  v a g y u n k  a  
K ris z tu s  J é z u sb a n .

D ö n tsü k  le a z  e lv á lasz tó  fa la k a t!  
V ág ju k  szét a  sz ö g e sd ró to k a t!  H a 
tá s ta la n ítsu k  a z  a k n á k a t!  N ém u lja - 
n a k  el a  rá g a lm a k , a  h a n g o sk o d ó  
e lő íté le tek ! •

Is ten  h a tá r ta la n  szere te te  tegye 
h a tá r ta la n n á  é le tü n k e t.

Madocsai Miklós

(E lh an g z o tt: A  K ossuth  rád ióban , 
az evangélikus egyház félórájában, 

1994. április 25.)

OLVASÓI LEVÉL
M int a rró l Fabiny T ibor írásából 

m ár értesültünk, Csepregi Béla ny. sár- 
szentlőrinci lelkész április 22-én ünne
pelte 80. születésnapját. A gyü lekezet 
24-én, vasárnap délelőtti isten tisztelet 
után kö szö n tö tte  volt le lkészét, a k i  m ost 
is szívesen vállal szolgálatot, helyettesí
tést, bibliaóra tartását, beteglátogatást.

Istentisztelet végén a presbiterek ki
vonultak  a p adok  elé, T ó th  József 
gondnok ide kísérte az ünnepeltet is. 
E lsőkén t N a g y  Béla fe lügye lő  köszön 
tö tte  a  g yü leke ze t nevében a 103. zsoltár
1. versével, Isten á ldását kérve további 
életére. E zu tán  R en kecz  J ó z s e f  nyugdí
ja s  igazgató m o n d o tt köszönetét az ige
hirdetésért, m elyekkel h ite t ébresztett 
és erősített, az úrvacsorái szolgálataiért. 
K öszönetét m on d o tt azok nevében, aki

ket megkeresztelt. Közel négy évtizedes 
szolgálata a la tt sok  em bert kísért el 
utolsó ú tján  és hirdette a  vigasztalás 
igéit. Személyesen m ég azt köszönte 
meg, hogy Béla bácsi m egism ertette vele 
az népfőiskolái m ozgalm at.

H etes i K ároly  polgárm ester a  falu 
érdekében végzett tevékenységét kö 
szönte m eg és á ta d ta  az önkorm ányzat 
a jándékát. A gyülekezet a jándékát a 
gondnok  és F a rk as  Ju lianna presbiter 
ad ta  á t, s a  presbiterek virággal kö 
szöntö tték  az idős lelkészt.

Csepregi Béla m egköszönve a m eg
emlékezést lK o r  15,15-ből három  szót 
em elt k i: hit, rem ény, szeretet. Ezt a 
h á ro m  jelentős szót Pál így vezeti b e : 
„M ost pedig m egm arad” . A  születés
nap  m úló a lkalom , de „ ...m eg m arad  a 
hit, rem ény, szere te t.. .”

Gösi Istvánná

A VASÁRNAP IGÉJE
JÉZUSRA HALLGASS!
Jn 7,40-53

Igaz ismeretre kell eljutnod Jé
zussal kapcsolatban. Sok véle
ményt hallottál m ár róla. Ismerhe
ted a köré csoportosulókat is.

-  De ismered-e személyesen ő t?
1. Akik hallgatták Jézust, kö

vetni kezdték Őt. Nem tudtak be
telni vele. Beszélt arról, Aki őt e 
világba elküldte. Beszélt az EM 
BERHEZ, akihez küldetett. Nem 
lehet közömbös számomra Jézus, 
ha rólam is szól, s nekem is hozott 
mennyei üzenetet! Ő éppen arról 
szól, ami engem a legjobban fog
lalkoztat, amire a legnagyobb 
szükségem van.

2. Akik hallgatták Jézust, meg
győzettek messiási volta felől. Ez 
pedig azt jelenti, hogy személyében 
megoldódnak életünk legnagyobb, 
legnehezebb kérdései is ... Ő az, aki 
a „kígyó fejére tapos” (IM óz 
3,15), aki visszaadja az elvesztett 
életörömet, mert visszavezet Te
remtőnk szeretetközösségébe.

Az ember hitét m indig ahhoz 
adja, akitől reméli életalakulásá
nak jobbra fordulását. Sok prog
rambeszédhez odafordítottuk fü
lünket, s adtuk oda hitünket. 
„Csalódtam mindenkiben. Egy
házban is, papokban is, ezért m ár 
csak m agam ban bízok.” -  valla
nak így sokan, s nem gondolják, 
hogy éppen a legkeservesebb csa
lódás éri őket ham arosan. Éppen 
itt az ideje, hogy hitedet Jézushoz 
add. Olvasd a Szentírást hittel! 
Hallgasd Igéjét hittel! „Aki tehát 
hallja tőlem ezeket a beszédeket és 
cselekszi, hasonló lesz az okos em
berhez, aki kősziklára építette a 
házát.” (M t 7,24). M inden meg
próbáltatást túlél az a „felépít
mény” . Hiszek Jézusban: nem azt 
jelenti, hogy hiszem, hogy Ő van, 
hanem : beszéde szerint cselek
szem!

3. Kik vitatják Jézus messiási 
voltat? -  Akik nem hallgatják Őt, 
m ert nem is akarnak hallani más 
hangot, csak a sajátjukat! G ondol
junk arra, am ikor m agnetofon fel
vételről hállottuk vissza hangun
kat, tiltakoztunk: ez nem az én 
hangom. Mennyivel inkább kibír
hatatlan ez a hang, ha tartalm a az 
önigazság gőgjét hordozza. Ez a

szó sért, bánt, végül is halált m un
kál. Hallgatóimat is gyötri, de leg
jobban saját m agamat mérgezem 
vele. (M k 7,18-23). Elváltoztat 
hatja a farkas a hangját krétaevés
sel a mesében, s talán a valóságban 
is, hogy becsapjon, s áldozatul ejt
sen némelyeket. Ne legyünk ma
gunk hitetésének áldozatai. Akik 
nem akarták  hallgatni Jézust Ni- 
kodémus felhívására sem -  ki re
mélte, hogy akkor ők is hinnének 
benne a „megélhetés biztos ú t
já t” nem akarták felcserélni a bi
zonytalanra, Krisztus útjára. En
nek következménye, hogy ellensé
güknek gondolják azokat is, akik 
Krisztusban m ár hisznek, Vele 
együtt já rnak ; szemükben ők a 
megtévesztettek.

Ezen a Vasárnapon a Jézust hall
gatók, szavát komolyan vevők 
csendes bizonyságtételét hallhat
juk : „Ember még sohase beszélt 
úgy, mint ez az ember” . -  „M ielőtt 
ítéletet m ondtok rá, hallgassátok 
meg ő t.”

4. A főpapok, farizeusok az 
íro tt igét ismerték csupán, de nem 
ismerték az ÉLŐ IG ÉT, mely ÉL
TETŐ IG E is egyúttal. Aki a teljes 
írás Istentől valóságát nem tudja 
hittel fogadni; elvesz belőle, vagy 
hozzá tesz valamit, azt nem tudja 
TELJES ÉLETRE vezetni az U r 
Jézus Krisztus. Pedig csak a teljes 
élet a boldog élet, az örök élet. 
A Szentírás teljes elfogadása jelenti 
a teljes alárendeltséget is Krisztus 
királyi uralm a alá. Vagyis nem le
hetek bírája Istennek. Ő ítéljen 
meg engem, amíg van bűneimre 
bocsánat, m ert annak elnyerése él
tető, m egtartó erő. Ne gondold, 
hogy „egzisztenciád elvesztése” 
megy végbe ezzel. Ellenkezőleg. 
Épp ekkor nyered meg azt, m ikor 
önként, örömmel szolgálod Őt. 
Krisztus m indent veszni hagyott 
érted, hogy váltsághalálát látva, 
higyj szavának. Hallgass Jézusra! 
A kkor a „recsegő hangszórón” ke
resztül is az Ő szelíd, éltető hangja 
lesz hallható!

Ifj. Deme Károly

IM Á D K O Z Z U N K !
Úr Jézus Krisztus! Hadd legyek sza

vad élő visszhangja! Ámen

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1094. június 12.

I ., Bécsi kapu té rd e . 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. I0. ném et B rauckhoff B eata; de. I I .  
(úrv .) Balicza Iván ; du . 6. Bozóky Éva. XH., 
Szilágyi E . fasor 24. de. 9. M adocsai Miklós. 
Pesthidegkút, I I., B áthory u. 8. de. fél l l .  
T akács József. Csillaghegy, III ., M átyár kir. 
út 31. de. 10. D o n á th  László. Ó buda, III., 
Dévai Biró M . té r  de. 10. Bálin t László. Új
pest, IV ., Leibstück M ária  u. 36-38 . de. 10. 
Blázy Lajos. V ., D eák té r  4 . de. 9. (úrv.) 
Z ászkaliczky Péter, de. 11. (ú rv .) Gerőfi 
G yuláné, du . 6. Z ászkaliczky Péter. V II., 
Városligeti fasor 17. de. 11. (ú rv .) Szirmai 
Z o ltán , du . 6. M un tag  A ndorne. V III., Üllői 
ú t 24. de. fél 11. K ertész G éza. V III., Kará
csony S . u. 31-33 . de. 9. K ertész G éza. V III., 
Rákóczi ú t 57/b . de. 9. szlovák Cselovszky 
Ferenc. V III., V ajda P é te r  u. 33. de. fél 10. 
K inczler Irén . IX ., T haly  Kálm án u. 28. de. 
11. dr. Rédey Pál. K őbánya, X ., K ápolna u. 
14. de. fél 11. (tanévzáró ) K inczler Irén . X., 
Kerepesi ú t 69. de. 8. d r. S zabóné M átrai 
M arian n a . Kelenföld, XI., Bocskai ú t 10. de. 
8. (ú rv .) M issura  T ibo r, de. 11. (úrv .) Feren- 
czy Erzsébet, du . 6. M issura  T ib o r. X I., Né
metvölgyi ú t 138. de. 9. (családi) Ferenczy 
E rzsébet. Budahegyvidék, X II., T a rtsay  V. u. 
11. de. 9. (úrv .) K őszeghy T am ás, de. 11. 
(úrv .) K őszeghy T am ás, du . fél 7. T akács 
József. X ni., K assák L ajos u. 22. de. 10. ifj. 
K endeh  G yörgy. X III., F rangepán u. 43. de. 
8. ifj. K endeh  G yörgy. X IV ., Lőcsei ú t 32. de. 
11. (úrv .) d r. S zabóné M á tra i M arianna. 
X IV ., G yarm at u. 14. de. fél 10. d r. Szabóné 
M á tra i M arian n a . Pestújhely, X V., Templom 
té r  de. 10. Bízik László. Ú jpalo ta , X V ., H á r
tyán  köz du . 5. ökum enikus. R ákospalo ta, 
N agytem plom , XV., Régifóti ú t 73. de. 10. 
Bolla Á rp ád . R ákosszentm ihály, X V I., H ő
sök tere  de. 10. d r. K a rn e r  Á goston . C inkota,
X V I. , B a tthyány I. u. de. fél 11. Szalay T a
m ás. M átyásfö ld , XV I., P rodám  u. 24. de. 9. 
Szalay T am ás. R ákoshegy, X V II., Tessedik 
S . té r  de. 9. M arscha lkó  G yu la . Rákoscsaba,
X V II. , Péceli ú t 146. de. 9. (ú rv .) K u stra  
C saba. R ákoskeresz tú r, X V II., P esti ú t 111. 
de. fél 11. K o sa  L ászló. R ákosliget, X V II., 
Gózon G y. u. de. 11. K u s tra  C saba. P est- 
szentlőrinc, X V III., Kossuth té r  3. de. 10. 
H avasi K álm án . Pestszentim re, X V III., R á
kóczi ú t 83. (ref. tem plom ) de. három negyed  
8. H avasi K álm án . K ispest, X IX ., Tem polom  
té r  1. de. 10. Széli Bulcsú. X IX ., Kispest, 
H ungária  ú t 37. de. 8. Széli Bulcsú. Pestszent- 
erzsébet, X X ., Ady E . u. 89. de. 10. G yőri 
Já n o s  Sám uel. Csepel, X X I., D eák  té r  de. fél 
11. M ezősi G yörgy . B udafok, X X II., J á té k  u. 
16. de. 11. R őzse István . B udaörs, R ef. Im a
ház de. 9. R őzse István .

SZ E N T H Á R O M SÁ G  UTÁ N I 2. 
V A SÁ R N A P az oltárterítő színe: zöld. 
A délelőtti istentisztelet oltár előtti igé
je: Zsid 3 ,1 -8 ; az igehirdetés alapigéje: 
Jn 7 ,40-53 .

E R Ő S VÁR A M I ISTEN Ü N K  cím
mel egyházunk félóráját közvetíti a Pe
tőfi Rádió június 13-án, hétfőn 13.30- 
kor.

EVANG ÉLIK US R Á D IÓ M ISZ - 
SZ IÓ : 19 .00-19.15-ig, 41 m-es rövid
hullám, 7385 kHz.

június 11. szombat: M issziói Híradó, 
június 12. vasárnap: Koczó Pál áhítata. 
Levelezési cím: Evangélikus Rádió

misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMÉNYEK
A Budavári Gyülekezet második 

lelkészi állásába június 26-án 
du. 5 órakor a Bécsi kapu téri 

templomban iktatja be 
Missura Tibor esperes 
IFJ. H AFENSC H ER  

KÁROLYT,
a gyülekezet egyhangúlag 

megválasztott lelkészét.
Igét hirdet: Szebik Imre püspök

A N agygyim óti Evangélikus 
Egyházközség

H Á L A A D Ó  IS T E N T IS Z T E L E T E  

1994. jú n iu s  12-én, 10 ó ra k o r  lesz, 
njelyen a  gyülekezet tem p lo m a belső 

felú jításáért ad  h á lá t Istennek . A z 
igehirdetés szo lgála tá t 

Szebik Im re p ü sp ö k  végzi.
E rre  az  a lk a lo m ra  szeretettel várjuk .

P éter vagy és én ezen a  kőszik lán  ép í
tem  fel egyházam at.”  M t 16,18.

H A L Á L O Z Á S
M edvegy Antal, a  Sárvári T inódi 

G im n áiu m  ny. igazga tó ja  1994. m ájus 
18-án elhunyt. Tem etése a  sop ron i 
evangélikus tem etőben  jú n iu s  3-án 
volt.

A szakonyi gyülekezetben pünkösd  
ünnepén  h a t új p resb iter: Büki Lajos, 
Büki István, Hajas Dezső, Hasza Zsolt, 
Kovács János és Szommer László ik ta 
tá sá ra  kerü lt sor, népes gyülekezet je 
lenlétében.

A Magyarországi Luther Szövetség 
1994. m árcius 19-i közgyűlésén tisztú jí
tá s  tö rtén t. A z ú jo n n an  v á lasz to tt el
nökség tagjai a  következők: dr. Reus 
András lelkész-elnök, Csepregi András 
lelkészi alelnök , Schulek M átyás világi 
e lnök , ifj. dr. Fabiny Tibor világi alel
n ö k , Lang Jánosné jegyző, Peregi An- 
dom é p énztá ros, Lackner Pál ügyveze
tő  titk á r .

A kiskunhalasi lelkészi hivatal tele
fo n t k ap o tt. A  telefon h ívószám a: (77) 
321-912.

Laukó János és Zsilinszky Dorottya  
m árcius 27-én a  B udapest-zuglói tem p 
lo m b an  a  v irágvasárnap i istentisztelet 
keretében ad ta k  h á lá t Is ten  m eg tartó  
kegyelm éért házasságkö tésük  50. év
fo rdu ló ján . G yerm ekeik  és u n okáik , 
valam in t ro k o n a ik  és a  gyülekezet k ö 
rében köszönték  m eg Is tennek  közös 
ú tju k a t és kérték  á ld ásá t. „M indeddig  
m egsegített m inket az  Ú r.”

Dr. Tobak Lajosné I’só Ella, néhai 
I ’só  Vince győri lelkész leánya, a  győri 
és a  révfülöpi gyülekezet hűséges tag ja 
m ájus 16-án, életének 95. évében B uda
pesten , az  Ü llői ú ti S zere te to tthonban  
elhunyt.

A próhirdetés
E ladom  m egkím élt á llap o tú , 180 cm -es 

term etre  sz ab o tt L u th e r-k ab á to m a t, vala
m in t egy-két m agas, karcsú  te rm etre  illő  fe
ke te  férfiruhát. T e lefon : 290-4346.

PA LY A Z A T
A pilisi egyházközség (Pest megye) 

két lelkészi állása  nyugdíjazás k ö v et
keztében  m egüresedett. A 6 ezer lelkes 
gyülekezet lelkészházaspár, vagy két 
lelkész jelentkezését várja. A  lelkészi 
fizetések az  á tlag o sn ál m agasabbak , a  
lak áso k  összkom fortosak , gázfűtéssel.

A  jelen tkezést Detre János esperes 
cím ére (A szód, S zontágh  lépcső 1. -  
2170) 1994. jú liu s  20-ig küldjék el a 
pályázók.

A M agyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája június 12-én: Im ád k o z
zunk  azo k ért, elm élkedjünk azokró l, 
ak ik  a  család  negatív  h a tá sa  m ia tt k ö 
zelednek az  em berhez m élta tlan  élet
fo rm a felé. T u d jan ak  új, igazi csa lád o t 
ta lá ln i m aguknak .

L ábszárfekély  kezelése m inden  hé tfő n  16 
ó rá tó l, vagy m egbeszélt id ő p o n tb an .

D r. M ag éra  Ju d ith  ad j. B udapest X II-, 
K risz tin a  k rt. 2 -4 . II. 23. T el.: 156-30-73

SZ Ü L E T É S
Kovács László bakonyszom bathely i 

s.lelkész és Halmosi Györgyi h ito k ta tó  
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~  A TARTALOMBÓL

„AZ EGYHÁZ MINT DIAKÓNIA”

GYÜLEKEZETEKBŐL JELENTIK 
A KONFIRMÁCIÓRÓL

PRO MEMÓRIÁM KUTAS KÁLMÁN
Az új zom bai templom

Az Országos Presbitérium 1994. április 26-i ülésének
határozatai

1. Határozat a rehabilitáció vonatkozásában
Az Országos Presbitérium a rehabilitáció ügyére 

tekintve, m egállapította, hogy D. Ordass Lajos püs
pök, és vele kapcsolatban joghátrányt szenvedett né
hány személy rehabilitálása és megkövetése m egtör
tént.

Az Országos Presbitérium a rehabilitációval a to 
vábbiakban nem kíván foglalkozni, ezért felkéri a 
zsinatot, hogy törvény megalkotásával tegye lehetővé 
a folyamat rendezett jogi feltételek közötti befejezését.

2. Határozat a Fasori Gimnázium igazgatói 
tisztségének betöltésére

Az Országos Presbitérium felhatalmazza az Orszá
gos Elnökséget, hogy amennyiben dr. Vajda Ferenc 
megbízott igazgató pályázatát a Fasori Gimnázium 
igazgatói tisztségére a tanári kar és az Igazgató T a
nács egyaránt elfogadja, úgy azt az Országos Presbité
rium ismételt összehívása nélkül, annak nevében elfo
gadhatja.

3. Határozat az Aszódi Evangélikus Gimnázium 
újraindítására

Az Országos Presbitérium elhatározta az 1948-ban 
a Bányai Egyházkerület tulajdonából állam osított 
Aszódi Evangélikus Gimnázium újraindítását, oly 
m ódon, hogy az a régi épületben kezdi meg m űködé
sét mindaddig, amíg az ingatlan-visszaigénylés során 
az Országgyűlés által biztosított 570 millió forintból 
fel nem épül az új evangélikus gimnázium.

Az Országos Presbitérium megbízza Dr. Roncz Bé
lát, az Egri Tanárképző Főiskola docensét, hogy az 
újraindítandó Aszódi Evangélikus Gimnázium szer
vezéssel megbízott igazgatói teendőit lássa el.

Az Országos Presbitérium az Aszódi Evangélikus 
Gimnázium Igazgató Tanácsa tagjai sorába megvá
lasztotta dr. Harmati Béla püspök-elnököt, Szemerei 
Zoltán pénzügyi főosztályvezetőt, dr. Roncz Béla 
megbízott igazgatót, Koncz István és Detre Zoltán 
osztályfőnököket, Mekis Ádám acsai lelkészt, Dudás 
János vácegresi felügyelőt, Baranyai Tamás esperes
helyettest, dr. Smidéliusz László egyházmegyei fel
ügyelőt, dr. Hajdy László közjegyzőt, Detre János 
esperes-lelkészt, Fischlné dr. Horváth Anna aszódi fel
ügyelőt.

4. Határozat a Deák téri Gimnáziummal 
kapcsolatban

Az Országos Presbitérium megerősítette a D eák téri 
Evangélikus Gimnázium Igazgató Tanácsának dönté
sét, mely szerint a megüresedett helyre a szülők közül 
Fiel Editet, tagjai sorába felvette.

Az Országos Presbitérium elfogadta a Deák téri 
Evangélikus Gimnázium Igazgató Tanácsának javas
latát és ennek alapján megbízta Bízikné Plagányi Er
zsébet és Sólyom Éva Deák téri presbitereket, vala
mint Kertész Géza Bp. Józsefvárosi lelkészt, hogy az 
Iskolaszékben az iskolafenntartót képviselje.

5. Határozat a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium 
igazgatói tisztségének betöltésére

Az Országos Presbitérium dr. Nánay Lászlónak, a 
Békéscsabai Evangélikus Gimnázium szervező igaz
gatójának megbízását egy évvel meghosszabbította.

6. A Piliscsabai Bétel Missziói Otthon Igazgató 
Tanácsának megválasztása

Az Országos Presbitérium a Piliscsabai Bétel Misz- 
sziói O tthon Igazgató Tanácsa elnöki tisztében meg
erősítette Bolla Árpád esperest, továbbá a tagok sorá
ba m egválasztotta Csizmazia Sándor, dr. Gadó Pál, 
ifj. Kendek György, dr. Koczor Miklós, Missura Tibor, 
Mocsári Dezső, Pintér Győző, Széli Bulcsú, Thurnay 
Béla és Túrmezei Erzsébet testvéreket. Az Igazgató 
Tanács nem lelkészi vezetőjének elfogadta Pintér 
Győző megválasztását.

Az Országos Presbitérium tudom ásul vette, hogy a 
Piliscsabai Bétel Missziói O tthon Igazgató Tanácsa

Számvizsgáló Bizottságot hozott létre az O tthon 
pénzügyi ellenőrzésére, melynek tagjai Csonka Géza, 
Kontár Ferencné és Kovács Józsefné.

7. Határozat a tábori püspök személyének 
elfogadására

Az Országos Presbitérium jóváhagyólag elfogadta 
Takaró Károly gyáli reform átus lelkész tábori püs
pökké való kinevezését, és tudom ásul vette, hogy hat 
évre ő lesz a protestáns katonai lelkészi szolgálat 
vezetője.

Az Országos Presbitérium elfogadta Szalay Tamás 
cinkotai evangélikus lelkész kinevezését a tábori püs
pök mellé rendelt irodavezetői tisztségre.

8. Határozat anyagi ügyekben
Az Országos Presbitérium az Evangéükus Országos 

Egyház és intézményei 1993. évi zárszám adását és 
1994. évi költségvetését elfogadta.

Az Országos Presbitérium hozzájárult ahhoz, hogy 
a világi gyakorlatnak megfelelően a pénzügyi tervek 
a továbbiakban ezer forintra kerekítve szerepeltessék 
a szám adatokat.

Az Országos Presbitérium úgy határozott, hogy a 
gyülekezetek által végeztetett, nem közvetlenül a hit
életi tevékenységhez kapcsolódó m unkákra alkalm a
zott dolgozók esetében a társadalombiztosítási já ru 
léknak az Országos Egyház részéről történő támoga
tása 1994. évben m ár csak 50% legyen, jövőre pedig 
ez a tám ogatás megszűnik. Az 1994. január 1. utáni 
igényeknél szintén nincs ilyen támogatás.

9. Határozat az Országos Presbitérium Felhívásának 
közzétételére

Az Országos Presbitérium a választások közeledté
vel Felhívással fordult a M agyarországi Evangélikus 
Egyház Gyülekezeteihez. Elrendelte a Felhívásnak a 
megküldését valamennyi gyülekezetünk számára, és 
annak a vasárnapi főistentiszteleten való felolvasását.

10. Határozat „Szabályrendeletek” megalkotásáról
Az Országós Presbitérium a szükséges formai mó

dosításokkal elfogadta és életbe léptette „A M agyar- 
országi Evangélikus Egyház közoktatási intézményei
nek gazdasági és szakmai felügyeletéről” valamint a 
„M agyarországi Evangélikus Egyház Országos Neve
lési- és O ktatási B izottságának feladatairól” szóló 
szabályrendeleteket.

11. Határozat a „Hang” c. ifjúsági lap 
megalapításáról

Az Országos Presbitérium  elfogadta, hogy a M a
gyarországi Evangélikus Egyház Ifjúsági Bizottsága 
révén társalapítóként részt vesz a MEVISZ-szel közö
sen a „H A N G ” című ifjúsági lap létrehozásában és 
fenntartásában. Ezzel együtt tudom ásul vette Koczor 
Zoltán, Marton Tamás, dr. Szabóné Mátrai Mariann, 
Szeverényi János és Thurnay Béla megválasztását a 
szerkesztő bizottságba.

12. Határozat bizottság kiküldéséről
Az Országos Presbitérium elhatározta egy legalább 

három , de legfeljebb ö t főből álló bizottság kiküldé
sét, amelynek tagjait az Országos Elnökség kéri föl. 
A Bizottság feladata, hogy az Országos Presbitérium 
m unkájának korszerűbbé tételéhez szükséges ügyren
det dolgozzon ki, és azt a következő ülésen terjessze 
elő.

13. Határozat Segélyezési Bizottság kiküldéséről
Az Országos Presbitérium úgy határozott, hogy az 

Európai Egyházak Lelkészi Segély összegének éven
kénti elosztására bizottságot hoz létre, amelynek tag
ja i sorába dr. Harmati Béla püspök-elnök, Szebik 
Imre püspök, dr. Frenkl Róbert országos felügyelő, 
Szemerei Zoltán, Benczúr László, Takács né Kovácshá
zi Zelma, Kendeh Györgyné, Csizmazia Sándor, dr. 
Szabóné Mátrai Marianna és Szabó Ferencné testvé
reinket kiküldte.

Isten az Ur mindenek felett!
Templomszentelés Zombán

Néhány héttel ezelőtt -  pünkösdi számunkban -  hírt adtunk Orosháza 
250 éves jubileumáról. Zombáról indultak el azok a családok, akik megala
pították a várost. Pünkösd ünnepén Zombára látogathattunk el kedves 
meghívásra, mert új templomot építettek a zombai evangélikusok. A község 
története hazai történelmünk egyik jellemzője. A 18. század elején a Du
nántúl nyugati széléről jö ttek  evangélikus telepesek. Mivel szabad vallás
gyakorlatukat korlátozták, tovább indultak és akkor alapították meg az 
Alföldön Orosháza városát.

A kevés ott maradt evangélikus hosszú évtizedeken át nem járhatott 
templomba, egykori templomuk helyén ma emlékmű jelzi annak létét. 
1947-ben, a nagy telepítések korában, amikor németeket és szolovákokat 
telepítettek k i országunkból, Szlovákiából magyar telepesek érkeztek ide. 
Alsószeliből jö ttek , evangélikusok voltak. Velük jö tt tanítójuk: B o r o s  
B é l a  is, aki áldott munkát végzett, amennyiben a felvidéki evangéliku
sokat és reformátusokat, valamint a helyben élő kevés evangélikus családot 
összefogta és 1948 nyarán gyülekezetté szervezte úgy, hogy 80-90 fővel 
megalakult a kétyi evangélikus egyházközség f i ó k g y ü l e k e z e t e .  El
ső lelkipásztoruk A n d o r  k a  S á n d o r  kétyi lelkész volt, aki az új 
templom szentelésén nagy örömmel vett részt.

Pünkösd ünne
pén testvéri talál
kozó, egész napos 
ünneplés kereté
ben volt az új 
templom felszente
lése. Történetéről 
a gyülekezet fel
ügyelője a közgyű
lésen számolt be.
H azalátogattak az 
egykor Qrosh^?á- 
ra települt roko
nok és családtagok. Elkísérte őket 
Pintér János esperes és Ribár János 
lelkészük is. R ajtuk kívül Német
országból is jöttek, valamint a kör
nyék gyülekezeteiből, különösen is 
a szekszárdi anyagyülekezetből.

A templomot ifj. Benczúr László 
Ybl-díjas építészmérnök tervezte. 
M int a képen is látható, félkör ala
kú hajója azt fejezi ki, hogy Isten 
sátora gyűjti egybe Isten gyerme
keit maga köré, így a közösséget 
Istennel és egymással is ábrázolja.

A felszentelés szolgálatát dr. 
Harmati Béla püspök ifj. Hafen- 
scher Károly esperessel és Lackner 
Aladár gyönki lelkésszel együtt vé
gezte. Az igehirdetés alapigéje Jn 
4,24 verse volt. A templom Isten 
vonzásköre. A középpont az az Is
ten, akinek igéje, szentségei hívo
gatnak őhozzá. Itt Istenre és egy
m ásra nézhetünk. Ez a vonzáskör 
a lélek és igazság vonzásköre. 
A Lélek közösséget akar m unkál
ni. Pünkösd azt m u ta tta : az embe
rek megértik egymást. A megértés 
nemcsak a nyelv, de a szív kérdése 
is. M a „sivatagosodik” a világ, a 
beszéd, az élet, terjed a gyűlölet, a 
meg nem értés, a szeretetlenség. Az 
egyház m a kertet épít, hogy a jó  fa 
jó  gyümölcsöt teremjen -  fejezte be 
igehirdetését a püspök.

A templom építésének történe
tét Pintér György felügyelő foglal
ta  össze röviden. Szólt az alsósze- 
liek érkezéséről, kiemelte Boros

Az Evangélikus Teológiai 
Akadémia

1994. június 23-án, csütörtökön  
15.30 órakor tartja

TAN ÉVZÁR Ó  
ISTENTISZTELETÉT ÉS  

Ü N N E P I ÜLÉSÉT
a Budapest-Zuglói evangélikus 

templomban
' (Budapest XIV., Lőcsei út 32.) 

Az istentisztelet igehirdetői 
szolgálatát

DR. FABINV TIBO R teológiai 
tanár végzi.

Ünnepi alkalmunkra szeretettel 
meghívjuk.

Dr. Reuss András 
dékán

Béla tanító szervező munkáját és 
Andorka Sándor akkori kétyi lel
kész pásztoroló szolgálatát. 
A megalakult fiókgyülekezet isten
tiszteleteit majd 35 évig különböző 
iskolákban, kultúrtermekben tar
totta, de igen nagy volt a  vágy a 
szívekben egy saját templom iránt. 
Mindezeket a helyeket lassan ki
nőtték, mert örvendetesen nőtt a 
templomlátogatók száma. 1990- 
ben lett a gyülekezet gondozó lel
késze ifj. Hafenscher Károly szek

szárdi lelkész, esperes. Felerősö
dött a templom utáni vágy és 1992 
tavaszán m ár úgy határozott a 
közgyűlés, hogy templomot építe
nek. A templom helyének keresé
sében és megtalálásában nagy se
gítséget jelentett a helyi önkor
mányzat, Szulimán Ferenc polgár- 
mester és dr. Fábián László jegyző 
hozzáállása. A terület, melyen ma 
a templom áll, statikai megerősí
tésre szorult, teljes földcserét kel
lett elvégezni. 1992-ben kezdték ezt 
a földm unkát -  saját erővel, majd 
1993 tavaszán folytatták. Az építés 
feladatát pályázat útján a zombai 
szövetkezet építő brigádja nyerte 
el. Június 8-án kezdtek hozzá és 
három nap alatt álltak a templom 
falai. M indez természetesen csak 
úgy történhetett, hogy a gyüleke
zet és a falu apraja-nagyja két kézi 
m unkájával segített. Őszre m ár te
tő  alá került az épület. Ez év tava

szán folytatták a belső munkákat, 
melyben helybeli iparosok adomá
nya, társadalmi munkája is bele
épült a templomba. A templom 
padlófűtéssel működik. Kiemelte a 
beszámoló, hogy a község lakói 
„felekezeti hovatartozás nélkül 
jöttek és saját idejüket és erejüket 
nem kímélve kivették részüket eb
ből a munkából”. A társadalmi 
munka értéke kb. 2 millió forint 
volt. Az egész építkezés 8 millióba 
került, ebből még másfél millió a 
tartozásuk. A beszámoló az ön- 
kormányzatnak, a társadalmi 
munkásoknak és a gyülekezet lel
készének mondott köszönetét.

Ifj. Hafenscher Károly esperes 
szerint az elvégzett munka beszél 
legjobban arról, ami Zombán tör
tént. Bizonyságot tett arról, hogy 
Jézus Krisztus tegnap és ma és 
m indörökké ugyanaz, miatta érde
mes vándorolni és templomot épí
teni. Beleépült a templomba szív és 
lélek, anyag és idő, de ennek akkor 
volt értelme, ha jobb, több és igé
nyesebb lesz az életünk. Benczúr 
László építész elmondta, hogy épí
tő és a gyülekezet megtette a ma
gáét, részesei vagyunk a befejezett 
m unkának és m ost folytatódik to 
vább a lelki építési munka.

Pintér János orosházi esperes, 
gyülekezete üdvözletét adta át. 
A csodákat véghez vivő Isten erő
sítse, táplálja a zombaiakat, hogy 
soha ne veszítsék el reménységü
ket. Szulimán Ferenc polgármester 
az építés szépségének nevezte az 
összefogást. Dr. Gulyás Mihály 
orosházi polgármester a testvéri 
szeretetről beszélt és gyertyatartót 
ajándékozott a templom oltárára. 
Karlheinz Ulrich a bajor testvér- 
egyház diakóniája nevében, Hein

rich Reitinger a bajorországi ma
gyar kulturális szervezet nevében 
szólt. Mint kitelepítettek, sorstár
sak vagyunk, most együtt örülünk 
veletek. Szilvási Géza református 
lelkész és Antal Géza katolikus 
plébános egy-egy igével köszön
tött, Andorka Sándor ay. lelkész 
megemlékezett a kezdetről és el
mondta: álmokat láttunk egykor 
és az álom megvalósult. Végül dr. 
Hafenscher Károly, a helyi lelkész 
édesapja köszöntött Ezékiel 37. fe
jezete alapján, a Lélek megelevení
tő munkájára irányítva az ünnep
lők figyelmét.

Nyugat-Dunántúl-Zomba-Oros- 
háza, Alsószeli-Zomba. Ezek föld
rajzi nevek csupán. De ezen a pün
kösdön nekünk, akik Zombán ün
nepeltünk, szemléletesen beszélt Is
ten munkájáról, aki a ,crté ", 
népek életét kormányozza. Ő az Úr!

Tóth-Szöllős M ihály

i
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F I A T A L O K N A KjftS GYERMEKEKNEK

...áció, ...káció, ...akáció, VAKÁCIÓ!
Édes az íze ennek a szónak: 
meleg, simogató napsütést jelent, 
hullámzó vizet és kürtőskalácsot, 
kellemes, bizsergető izomlázat, 
sokáig alvást és új barátokat, 
tábortűz fényét és távoli gitárszót, 
hajókürt hangját és új kalandokat, 
s gyönyörködést a teremtett világ csodáiban.

Üj, soha nem volt vakáció vár rám is, Istenem!
Hadd vegyem észre mindebben a Te gondoskodásodat! 
Hogy én is valljam, örömmel énekelve:
„Minden, mi él, csak Téged hirdet...” 
sőt, ezt teszik a kövek, a víz, sok élettelen, 
s a nyár, az áció, káció, akáció, VAKÁCIÓ!

BARANGOLÁS BIBLIAI TÁJAK O N

Eddigi barangolásunk során dióhéjban megismer
kedhettünk Palesztina vidékeivel. Most a fővárosban, 
Jeruzsálemben folytatjuk utunkat.

Dávid városának kapui

o  ^ Juh-kapu
,___-£_2-

-rjL  ILJb «=̂ 3
'Ú I 5 j  [j Arany 

\  *apU
I fic

H  Jeruzsálem
: 1 Jézus korában J'

■3

I____________—-------------------
Dávid király uralkodásának idejében meg csak egy 

kicsiny, fallal megerősített település állt itt, a „Dávid 
városa” helyén, a Sion-hegyen. Maga a Sión is inkább 
nevezhető dombocskának, mint hegynek. Izráel népe 
szemében mégis jelképpé vált, valósággal hatalmassá 
nőtt, jelentősége, s a hozzá kapcsolódó istentisztelet 
miatt. A város az évszázadok során egyre nőtt, gyara
podott. Nagy Heródes királyságának éveiben, a Jézus 
születését megelőző évtizedekben is nagy építkezések 
folytak. Ekkor emelték a térképen látható falak zö
mét.

A falak, főként a királyok korában nem csak terüle
teket választottak el egymástól, a lakott települést a 
lakatlan vidéktől, de eltérő emberi életvitelek jelképé
vé is lettek. A városlakó és a nomád, vándorló pász
torember élete egyre inkább különbözővé vált. Ez 
feszültségeket is okozott. De a városi ember mindig 
nagyobb biztonságban érezhette magát a vastag falak 
védelmében.

A városba Jézus korában több kapun keresztül 
lehetett bejutni. Most közülük kettővel ismerkedünk 
meg, melyekről az Újszövetségben is olvashatunk.

A Juh-kapu nevével János evangéliumában találko
zunk: „A Juh-kapunál van egy tó, amelyet héberül 
Betesdának neveznek.” Ennél a tónál gyógyít meg 
Jézus egy harmincnyolc éve beteg embert.

A másik nevezetes kapu az Arany kapu. Ezen ke
resztül egyenesen a templomtérre jutottak a Jerikó és 
Betánia felől érkezők. Valószínűleg ezen a kapun vo
nult be Jeruzsálembe Jézus, szamárháton, nagyszámú 
zarándok kíséretében, és örömujjongások közepet

te. Jézust az ünneplő tömeg a 118. zsoltárral kö
szöntötte: „Áldott a király, aki az Úr nevében jö n !  
A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!" 
(Lk 19,38)

FERI BÁCSI JÁ TÉK A I

Gondoltam egy bibliai 
történetre...

Jelen esetben egy újszövetségi történetre, amelynek 
kiválasztottam három, szerintem e történetre jellemző 
szavát. Ezeket a szavakat hétről hétre feladvány for
májában közlöm Veletek, a következőképpen:

Ä keresett szó szótagjait olyan szavakból ismerheti
tek meg, amelyek szintén tartalm azzák azt a szótagot. 
Az így kapott szótagokból összeállítható a keresett 
történet egyik szava. Beküldendő a keresett történet, 
melyhez segítségként elárulom, hogy most a legköny- 
nyebben M áté evangéliumában ismerhettek rá.

M ost a harmadik, két szótagból álló szót kaphatod 
meg, ha válaszolsz a feltett kérdésekre.

1. szótag -  Harci változata Mózes második könyvé
ben lovastól, fáraóstól a tenger mélyére került. (Fel
használandó a szó második szótagja)

2. szótag -  Zákeus városa. (Felhasználandó a szó 
harmadik szótagja)

Kérlek Benneteket, hogy a megfejtést a lap megjele
nése utáni keddig adjátok postára!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyönk, Petőfi u. 359.

A KIE-SPORTHETET

szervez 1994. júlikus 11-17-ig CSÁKVÁRON.
Részvételi díj: 1900 Ft.

Jelentkezés és bővebb információ a KIÉ iroda 
címén: BUDAPEST 1085 HORÁNSZKY U. 26. 

Tel.: (06) 1/1384144/59 m.

AZ V. NYÁRI HITOKTATÓKÉPZŐ TANFO LYAM O T  
-  a Budai és Pesti egyházmegye rendezésében -  

július 18—július 27-ig tartjuk az Evangélikus Teológiai Aka
démián (1147 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.).

Részvételi díj: étkezés napi 3 0 0 ,- Ft, szállás napi 2 0 0 ,- Ft. 
A tanfolyam július 18-án, hétfőn du. 4  órakor kezdődik, és 
július 27-én, szerdán ebéd után fejeződik be. — Július 21-én, 
pénteken óvodai napot tartunk.

Jelentkezés: július 8-ig, Bolla Árpád esperesnél, 1152 
Budapest, Juhos u. 28. T .: 1894)758. A jelentkezőknek 
részletes programot küldünk. Várjuk mind az eddigi, mind 
az új résztvevők jelentkezését!

Szürke madarak
Sokszor láttam már a hajlott hátú, idős nénit, amint 

csoszogós léptekkel közelít a kerítéssel övezett kicsi 
tér felé. Mindig ugyanolyan céltudatosan húzza-vonja 
maga után kerekes bevásárlótáskáját, mígnem egyszer 
csak megérkezik a tér, vagyis inkább autóparkoló egy 
meghatározott sarkához. A galambok mintha csak 
erre várnának! Még szinte elő sem csomagolhatja az 
eleséget, máris beborítja őt harminc-negyven piszkos, 
szürke madár. Aztán jönnek a többiek is, csapatban. 
Pár pillanat, és a kis tér telis-tele galambokkal -  m int
ha csak Velencében já rn án k ! A nénike ki sem látszik 
a madárhegyből -  azt hiszem, boldog lehet ilyenkor. 
Láttam egyszer, amint a kezéből etetett egy felettébb 
bátor, és merész jellemű példányt.

Amikor így, titokban meglestem őt és a galambjait, 
mindig valahogy úgy éreztem, ha csak egy rövid időre 
is, néhány percre, amíg fölszedegetik a földre szórt 
morzsákat a m adarak, megszépül, élettelivé válik a 
kopott tér, a palánkok, az autók, a nyüzsgő, de unal
masan egykedvű élet. Lehet, hogy csak én láttam  így? 
Olyan absztrakt a kép: egy parányi anyóka, vastagon 
lepve galam bokkal... Mindig csak távolról figyeltem, 
nehogy szétrebbenjenek m iattam , bár talán ilyenkor 
nem is zavarná őket a kíváncsiságom. Hiszen az autók 
zaja nem szűnik, az emberek türelmetlenek, menni 
kell, nincs idő megállni egy-egy ilyen hétköznapi cso
da előtt. Pedig talán lennének emberek, akikben meg
m aradna ez a kép a térről, talán lennének, akiket 
elkísérne egy darabon a szárnysuhogás... Tudom, 
hogy vannak ilyen emberek, akik ugyanolyan szürkék 
kívülről, m int a galambok, akik sokszor ugyanúgy 
nem tűnnek fel m ásoknak. M ert a „M ások” számára 
a m adár esetleg a pávánál, vagy éppen a papagájnál 
kezdődik (G yurrrikánál, aki még jórrreggelt is tud 
kívánni), és nem látják a nénit, a galam bot, vagy 
esetleg m indkettőt egyszerre. (A galam bot m ondjuk 
a néninél „fokozottabb” mennyiségben)

Szeretném hinni, hogy én is galamb vagyok a térről, 
egy szürke,- egyszerű városi példány a többi közül. 
Szeretném hinni, hogy én is fontos vagyok annak a 
néninek, akit úgy várok, és tudom, hogy jönni fog, 
apró, csoszogó léptekkel, maga után  vonszolva kere
kes szatyrát. Szeretném hinni, hogy örül nekünk, ami
kor társaimmal együtt ellepjük o tt a tér sarkán. Nem 
adhatunk neki semmit, hiszen csak az életünk van, 
hogyan is fejezhetnénk ki neki hálánkat? Csak szár
nyainkkal verdesünk: ez olyan, m intha megtapsol
nánk -  így m ondunk köszönetét.

Apró, szürke m adarad vagyok, Uram ! Semmi kü
lönös: csak egy galamb a térről. Tudod, olyan, akiről 
azt m ondják: tizenkettő egy tucat. Jelentéktelen, kis 
senki, akiről észre sem venni, hogy él, hogy van, hi
szen csupán egy a megszámlálhatatlan többi közül. 
Mégis, biztosan tudom, Uram , hogy Te számon ta r
tasz, észreveszel a  sok „egyforma” m adár között is, 
tudom, hogy fontos vagyok Neked -  hiszen törődsz 
velem. Jól tartasz, mindenem megvan, amire szüksé
gem van az életemhez, sőt, még többet is kapok, 
nagyobb ajándékot. A közelségedet. A szeretetedet, 
amivel körülölelsz, szelíden m agadhoz vonsz, rám  
mosolyogsz. Nem m orzsákat adsz, hanem Életet. 
M indent. R iadtan is, piszkosan, szürkén is elfogadsz. 
Befogadsz. És megajándékozol. Örülök, U ram ! Bol
dog vagyok. Látod? Vidáman verdesek a szárnyaim 
mal. Neked tapsolok.

Szeretnék mindig ilyen egyszerű m adarad m aradn i! 
Őrizz meg, U ram , a nagyravágyástól, attól, hogy 
fennhordjam  a csőröm! Szeretnék, U ram  kezedre 
szállni, és egészen közel lenni Hozzád. Ne engedj 
eltávolodnom szereteted tő i! Taníts minden napom on 
megelégedéssel élni a Te ajándékaidból, és ne engedd, 
kérlek, hogy bárm it is önző m ódon m agam nak tart- ■ 
sak meg. Taníts úgy ajándékaidból élnem, hogy aján

dék válhasson belőlem! Hiszen Te önmagad ajándé
koztad oda azért, hogy nekem életem lehessen -  örök 
életem. Küldj, indíts a térre, a többiekhez, a riadt, 
éhes és szomorú madár-társaimhoz, hogy megoszt
hassam velük, amit Tőled kaptam , hogy meséljek 
nekik a Te csodálatos, gondoskodó szeretetedről. Ár
ról, hogy vársz ránk ott a tér sarkán, és nemcsak ott, 
hanem mindenütt, ahová csak szállunk, és hogy Te 
mindig, mindenütt egészen közel vagy.

M adarad vagyok, Uram, akit m agadhoz szelídítet
tél szereteteddel. Szárnyaimat bontogatom : boldogan 
repülök -  FELÉD. vgy

FÜ LE LAJOS:

Valakiért

Valakiért
valamit meg kell tenni 
Először púp a háton, 
majd háborító kötelesség, 
végül nehéz zsák, 
mit görnyedezve kell cipelni 
valahová, s akkor derül ki 
csak róla, hogy telve van arannyal, 
mikor elvittük már s letettük.

Útonlévők, mi 
megértjük-é még idejében, 
hogy életünkből az marad meg, 
amit másokért tettünk?!

FÜ LE LAJOS:

Az elég titka

Az elég több a soknál 
a szépségből, 
a tehetségből, 
a sikerből, 
a szeretetből, 
az élet édes ízeiből.

Sokan szeretnék ezt a többet, 
m ert a sok -  nem elég, 
m ert a sok -  kevés, 
m ert az elég mértéke más, 
és más a lényege.

Neked sokad van m ár, 
de nincs még eleged.
Én ismerem az elég titkát 
és elm ondom  neked :

M id van, am it nem kaptál volna? 
Milyen végtelen sokat kaptál!
S mindez meg is sokszorozódna, 
ha érte szívből hálát adnál.
Tedd meg, ha teheted!

A k k o r... kinyílik fölötted az ég, 
fény hull szívednek minden zegzugába, 
és ez -  e l é g .

Benkő László emlékezete
1912-1994

1994. április 20-án vettek búcsút dr. Benkő Lászlótól 
mindazok, akik őt tisztelték és szerették. Temetésén 
elhangzott két beszéddel emlékezünk a Soproni Lyce
um 1937-47-ig volt tanárára, a Lyceumi Magyar Tár
saság utolsó tanár-elnökére.

*

A Magyar Nyelvtudományi Társaság, az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem Bölcsészeti karának Mai ma
gyar nyelvi tanszéke és mindenekelőtt Stiluskutató cso
portja nevében búcsúzom kimondhatatlanul szomorú szív
vel Benkő Lászlótól, a kiváló tanártól, magyar szakos 
tanárnemzedékek nevelőjétől, a kiemelkedő eredményes
ségű kutatótól és mindnyájunk mindig derűs barátjától.

Még egy fé l  éve sincs, hogy vidáman, tréfálkozva 
köszöntöttem születésnapján, és még három-négy héttel 
ezelőtt is -m in t rendesen -  egyenes testtartással, egész
ségesen, frissen megjelent havonként megrendezett stí
luskutató csoporti tanácskozásunkon, és felkészülten, 
a tőle megszokott megfontoltsággal mondta el tanulsá
gos hozzászólását, megjegyzéseit -  és most itt állunk 
megrendültén, hogy elkísérjük utolsó útjára.

A rá jellemző sokoldalúság megnyilvánult már 1930- 
ban, amikor a szegedi egyetemen tanári szakot válasz
tott. A magyar-némel-latin szak eleve tág teret biztosí
tott számára számos disciplina irányában. Kedvelt terü
lete volt a stilisztika (benne az írói, költői stílus vizsgála
ta) és a lexikográfia. O jelentette meg nálunk az első 
költői szótárt 1972-ben „Juhász Gyula költői nyelvének 
szótára" címen. De ő alkotta meg akadémiai doktori 
értekezésként az ilyen szótárak elméleti és gyakorlati 
kérdéseit tárgyaló monográfiát is: „Az írói szótár. 
A szépirodalmi nyelv és stílus lexikográfiai feldolgozása” 
címmel 1979-ben. És művelte a leíró nyelvtant, előszere
tettel a mondattani részét, továbbá a nyelvtudománytör
ténetet : szép kis monográfiában mutatta be például nem
régiben Zolnai Béla munkásságát (Nyelvtud. Ért. 129.

sz. 1990). Benkő László sokoldalúsága abban is meg
nyilvánult, hogy már egyetemi hallgatóként és később 
tanárként sokfelé megfordult. Egy évet a bécsi Collegium 
Hungáriámban töltött, aztán volt gimnáziumi tanár és 
igazgató nagyobb vidéki városokban, főiskolai tanár 
Szegeden, oktatott vendégprofesszorként a pozsonyi 
egyetem magyar tanszékén, és többször járt külföldön, 
előadóként, valamint kutatóként egyaránt.

Elmondhatjuk, hogy meghatározó volt számára -  a 
szegedi szülőhely és a szegedi tanulmányok hatásakép
pen is -  a népi témákhoz, illetve a nemzeti eszményhez 
való vonzódás. Erre mutat, hogy tudományos pályáját 
elindító egyetemi doktori értekezése, „A ’Halott vőle
gény’ története” (1934) balladatípus-tanulmány. És 
ideillik második nagyobb munkája, az 1943-ban napvi
lágot látott „A falukutatástól a nemzetnevelésig” című 
dolgozat is. De az említett vonzódással magyarázható 
az is, hogy kandidátusi dolgozata tárgyául Veres Péter 
műveit választotta „A szépirodalmi stílus elemzése. Ve
res Péter szókincse és mondatfűzése" című értekezésé
ben (Nyelvtud, Ért. 35 sz. Bp. 1962.).

Jellemző volt azután Benkő László egész munkássá
gára az a nem gyakran tapasztalt jelenség, hogy külö
nösen nagyobb műveiben rendszerint nem az addig kita
posott utakon járt, hanem új vagy kevésbé művelt disz
ciplínákat, részterületeket, illetve kevésbé vizsgált kér
déseket vett bonckés alá. Utalhatnék ismét a lexikográ
fiára, de sorolhatnám a stílusminősítést, a nyelvtudo
mány, benne a stilisztikatörténet egyes fejezeteit tár
gyaló tanulmányait. És itt egy számunkra, a Stílusku
tató csoport számára különösen fájaalmas tényre kell 
rámutatnom. A Benkő László professzor által oly szé
pen és eredményesen elkezdett stilisztikatörténeti ta
nulmányt -  az 1950 és 1990 közötti négy évtized vizsgá
latát -  immár másnak kell befejezni.

És még nem szóltam Benkő Lászlóról, az ízig vérig

tanáregyéniségről, a ritka eredményességű, fáradhatat
lan nyelvi ismeretterjesztőről és nyelvművelő kollégáról.

Lacikám! Nagyon hiányzol nekünk is. Kiegyensú
lyozott, derűs egyéniséged itt marad velünk. Isten veled, 
nyugodj békében!

Szathmári István
*

Drága Laci bátyám!
Hosszan sorakozó tanítványaid nevében szólok H oz

zád. Azok nevében, akiknek közel 60 évvel ezelőtt a 
tanár bácsi voltál és akiknek az idő múltával az apai 
barátból lassan az idősebb bátyjukká váltál. A zok nevé
ben, akiknek nemcsak megtanítottad a magyar és latin 
irodalmat, hanem mindent elkövettél, hogy egy életre 
élménnyé váljék az olvasás öröme. De az ismereteken 
túl egy életre szóló nagy ajándékot is kaptunk Tőled. 
Észrevétlenül az egymáshoz tartozásnak olyan fo k á t  
nevelted belénk, ami ennyi idő után is oly szorosan fű z  
egymáshoz bennünket és jellemzően asszonyaink job
ban számon tartják találkozóinkat, mint sajátjaikat és 
gyermekeiket, sőt unokáikat hozzák el közénk.

A történelem úgy hozta, hogy a legvéresebb és legke
gyetlenebb idők egy részét is együtt töltöttük. Te akkor 
példát m utattál arról, hogy azok között a körülmények 
között is lehet és kell embernek maradni.

Mindannyian ismerjük a természet megfellebbezhetet
len törvényét: aki megszületik, annak meg is kell halnia. 
Te most sietve mentél el, az ittmaradottak számára a 
legfájdalmasabb gyorsasággal. Mégis elmeneteled méltó 
volt Hozzád, mert munkád mellől keltél fe l  és „sétáltál 
Kharonhoz, hogy átvihessen a S tyxen.” Egy szellemileg 
és fizikailag aktív élet méltó befejezése volt ez.

M i is jövünk. M ég nem tudjuk, hogy mikor. Arra 
kérlek, addig készítsd el az odafönti osztálynaplókat, 
hogy kész legyenek, amikor becsöngetnek az odafönti 
órára. Te benyitasz az osztályba, elül a lelkek zsivaja, 
mi felüliünk a lélek-padokból. Te a megszokott ruga
nyos léptekkel fellépsz a lélek-katedrára, felénk fo r 
dulsz és azt mondod: üljetek le.

Addig is a viszontlátásra, Laci bátyánk! S . Gy.

A

„...hol nincs első és utolsó 
vendég...”

az  a so p ro n i evangélikus tem plom  péntek  dé lu tán o n k én t.
A n ap o s vagy a k á r  szeles u tcák o n  já ró  hétvégi em berek, 

tu ris ták , vagy a  heti m u n k á t feledni vágyó so p ro n iak , idősek 
és m ég isko lások  jö n n ek , vagy csak tévednek be a tág ra  
n y ito tt tem plom kapun . H allgatják  az  o rg o n a  fu tam ait, te
k in te tükkel k ö rü ltap o g a tják  a  p a d o k a t, leh u p p an n ak  kicsit. 
N éh án y an  elm élyültek, m ag u k b a  fo rd u ltak , m ások  a dallam  
ívét követik  fejük m ozgásával, s van , ak i csak k ö rbefo rdu l, 
hallgatja  W edekind szavait „Á  m odern  em ber legendájá” - 
ró l, összeteszi kezeit és csendben e lhagyja a  teret.

N incs m eghívó, nincsen belépő, sem m erev p rogram . 
A  tem plom  e lő tt k ism éretű  lendületesen ko m p o n ált, színes 
g rafikába b ú jta to tt betűk  hívják fel a  figyelm et a rra , hogy 
o d ab en t tö rtén ik  valam i. Bach fúga szól, m ajd  -  világi vise
letben -  a  lelkész Pilinszky Já n o s  versét m ondja . G oethe  
nyelvén hangzik  a  szöveg. Bach ko rá le lő já tékok  válaszolnak 
a  vers r itm u sára , azu tán  a  F an táz ia  c-m ollban.

I  V ilágosságom  és seg ítségem  a z  Úr, 
k i tő l  fé ln é k ?
É le tem nek  ereje  a z  Úr, 
k i tő l  re tteg n ék  ?"

-  halljuk  a  27. zso ltá r b izonyságtételét.
N em  irodalm i est ez, nem  is o rg o n ak o n cert. R em ényről, 

b izak o d ásró l, b á to rság ró l és belá tásró l, ö rö m rő l és gyógyí
tásró l, a  közösségben való  felo ldódásról halljuk  szólni a 
p réd ik á to rt. H itrő l, rem ényről, szerétéirő l szól a  zene is 
m indnyájunkhoz , a  m ég nem  h ívőkhöz is, hiszen „a  zene 
term észettő l fogva k apcso la tban  van velünk, és erkölcsein
ket vagy m egnem esíti, vagy k ifo rga tja” (B oeth ius: A zené
ről). E gym ásra rímel em ber és o rg o n a  hangja . A z arcok  
k isim ulnak. A p illan tások  m ost senk it és sem m it nem  rekesz- 
tenck k i: Jézus a rca , Péter és Pál a lak ja , a  szem közt ülő 
asszony fá rad t kezei, ráncai eg y arán t elférnek szem ünkben.

A z o rg o n a  hangja, a  szavak ritm usa az  Isten házában  
m egajándékoz bennünket a  szépséggel, m elyben önm agára  
ta lá lh a t a  lélek.

R endező nincs, se fo rga tókönyvíró . A z o rg o n án ál az  egy
ház  k án to ra , a  szövegeket, im ákat a  sop ron i gyülekezet fiatal 
ném et lelkésze m ondja  m inden pénteken estefelé. S mi egyre 
többen  leszünk, akiknek erre a  csendes lelki ó rá ra  szüksége 
van, „hogy visszatérve é jsza ka  szo bánkba  e lfogad juk  a z  e lfo -  
g a d h a ta tla n t" . (Pilinszky János)

Szála Erzsébet

í t
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„A Z  E G Y H Á Z  M IN T  D IA K Ó N IA ” G YÜ LEK EZETEK BŐ L JELEN TIK  A KONFIRM ÁCIÓ RÓ L

- Teológiai ünnep - Neuendettebau 1994 - „Szeresd az U rat a te Istenedet. . . ”

A J ó  Pásztor szobra a ncuendettelsaui 
Szt. Lörinc-templom főbejárata előtt

1.
Sokféleképpen lehet ünnepelni 

az egyházban. Neuendettelsau, a 
Bajor Evangélikus Egyház világhí
rű diakóniai központja, igazán kö
vetendő példát ado tt a 140 éves 
évforduló méltó megünneplésére.

Május napfényes, virágdíszbe 
öltözött első vasárnapján a gyüle
kezet és a diakóniai intézmények 
ünnepeltek. Ezrek gyülekeztek 
össze egész Németországból és 
külföldről is istentiszteleti hála
adásra a kéttornyú nagytemplom
ban és a diakónia intézményeiben.

Az ünneplés második fele május
6- 8. között viszont a teológiai 
munka jegyében állott. Wilhelm 
Löhe, az evangélikus diakónia 
egyik legnagyobb személyisége, jól 
m egtanította egyházát arra, hogy 
a teológia, a misszió és a diakónia 
az egyházban elválaszthatatlanok 
egymástól. Löhe mai utódai azzal 
ünnepeltek, hogy Isten igéjének 
kritikája alá álltak. Jól látjuk-e és 
igazán gyakoroljuk-e egyházunk 
diakóniai küldetését a gyülekeze
tekben és a mai világban, a harm a
dik keresztyén évezred küszöbén?

2.
„A diakónia, mint az egyház di

menziója" -  az egyház mint diakó
nia: ez volt a jubileumi teológiai 
tanácskozás, teológiai szimpózium' 
központi témája. Csaknem  száz 
meghívott résztvevő vett részt a 
három napos tanácskozáson: teo
lógiai professzorok, a diakónia ve
zetői és munkásai, lelkészék és 
püspökök egész Németországból, 
néhány meghívott résztvevő kül
földről is. Hazai egyházunkat iß. 
Kendeh György diakóniai lelkész
szel képviseltük a bajor testvéregy
ház teológiai ünnepén.

A nemrég megválasztott új ba
jo r püspök, Hermann von Loewe- 
nich, nyitotta meg és Maria Jepsen, 
az első evangélikus püspöknő 
(Ham burg) istentiszteleti szolgála
ta  zárta a teológiai konferenciát. 
Az előadók közt volt Claus-Jörgen

Roepke müncheni egyházfőtaná
csos, a bajor diakónia egyik veze
tője és dr. Paolo Ricca római val- 
dens teológiai professzor. A kon
ferenciát Hermann Schoenauer lel
kész, a neuendettelsaui diakóniai 
intézmények rektora vezette.

A tanácskozás színhelye a nem
rég fölavatott hatalm as Luther- 
terem volt, diakonisszák és gyüle
kezeti tagok százainak a karzatok
ról figyelő koszorújában (Neuen
dettelsau diakóniai intézményei
nek 4 ezer munkása van). E lőadá
sok, vjta-tézisek, plenáris vitaülé
sek, pódium-diszkussziók és ki
sebb m unkacsoportok keretéi kö
zött folyt a konferencia munkája, 
az egész egyház és az intézmények, 
a gyülekezetek és az egyes keresz
tyén hívők mai szeretetszolgálatá
nak tartalm áról, különféle formái
ról és egyes v itatott kérdéseiről.

3.
A három napos szimpózium tel

jes anyagának könyvalakban való 
kiadása előkészületben van. A kö
vetkezőkben megpróbáljuk a szin
te lehetetlent: néhány rövid tétel
ben összesűríteni a tanácskozás 
igen gazdag tartalm át, gyülekeze
teink és a m agunk javára.

1. Krisztus egyházában a gyüle
kezeti igehirdetéstől és a szentségek 
vételétől, a világban való missziói 
küldetéstől és az Igére épülő teoló
giától elválaszthatatlan, lényegsze
rű és szüntelen föladat az egyház 
diakóniája, a keresztyén szeretet 
szolgálata az egyházi élet minden 
szintjén: személyes életünkben,
gyülekezeteinkben, egyházi éle
tünkben és a társadalomban. Ezért 
súlyos veszély, az egyház teljes kül
detésétől való eltávolodás, ha az 
egyházi diakónia leszűkülne a dia
kóniai intézményekre és a diakó
nia elhívott m unkásaira, az egyház 
minden tagja helyett.

2. Az egyház diakóniája része 
Krisztus evangéliumának: jó  hír Isten 
újjáteremtő szeretetéröl, amely az 
igehirdetésben, a szentségekben és a 
segítő keresztyén szeretetben, embe-

H erm ann von Loewenich, a  B ajor Evan
gélikus Egyház új püspöke, m egnyitja a 
jubileum i teológiai konferenciát

reken keresztül odafordul, kiárad a 
bűnösökre, a gyengékre, az elhagyot
takra, a szenvedőkre. Az egyház dia
kóniája a Krisztus-hit hálás válasza 
Isten kegyelmére, a keresztáldozat
ra az emberek között.

3. A z egyház diakóniája is rászo
rul az „állandó újjászületésre"': az 
intézményes diakónia segítése, ter
heinek közös hordozása mellett 
minden gyülekezetnek és minden 
egyes keresztyén hívőnek napon
ként meg kell találnia a saját diakó
niai föladatait a családban, a gyüle
kezet körén belül, de annak hatá
rain túl is a társadalomban, a „ki
csinyek” , a szenvedők, az eleset
tek, a segítő szeretetünkre rászoru
lók között.

4. Ezért a diakónia gazdag, sok
ágú szolgálatának méltó helyet kell 
kapnia az egyházalkotmányban, az 
egyházi törvényekben, a teológiai 
nevelésben, a gyülekezetek saját 
életében és személyes keresztyén 
életünkben.

4.
A három  nap során sokszor el

hangzott Löhe híres m ondása: 
„Die Diakonie geht vom Altar aus 
-  A diakónia az oltártól indul el”. 
Tehát az evangélium hirdetéséből, 
keresztségünk tényéből és az úrva
csora közösségéből él. De az o ltár
hoz is kell visszaérkeznie: az egy
ház diakóniáját csak Isten színe 
előtt, imádságban lehet igazán, he
lyesen végezni!

A neuendettelsaui teológiai ün
nepnek ez az üzenete indítson min
ket hazai egyházunkban is hála
adásra bővülő, gazdagodó diakó
niai szolgálatunkért. Es vállaljuk 
abban a magunk részét: személyes 
életünkben, gyülekezetünkben és a 
szeretet után némán is annyira ki
áltó, mai világban! -

D r. Nagy Gyula

A z idén  is m eg tö rtén t a  k o n firm á
ció  a  Kemeneshögyész-Magyargencs-i 
Társgyülekezetben. A  zsúfolásig  m eg
te lt k ö z ö s  te m p lo m b a n  szü lő k , ro k o 
n o k  és a  k ö zö s  g y ü lek eze t v á r ta  a  13 
m eg ille tő d ö tt g y erm ek e t, a k ik  a  g y ü 
lekezeti te re m b ő l v a ló  e lin d u lá sk o r 
egészen m á so k  v o lta k , m in t a z  e lő k é
sz ítő  ó rá k o n . É r th e tő , h iszen  ü n n e 
pélyesen fe ld ísz íte tt o ltá r ,  zú g ó  h a 
ra n g o k , zen g ő  o rg o n a sz ó  és helyérő l 
felá lló  gyü lekeze t fo g a d ta  ő k e t.

A  zsú fo lásig  m eg te lt ózdi evangéli
kus templomban a  le lkésznővel 
e g y ü tt v o n u lt b e  a z  a  6 feh é rru h ás  
f ia ta l (2 fiú , 4  leán y ), a k ik  sz á m á ra  
é le tre  szó ló  em lék  m a ra d  e P ü n k ö sd  
v a sá rn a p ja .

M á r szo m b ato n  dé lu tán  b izonysá
g o t te ttek  felkészülésükről, h itü k  szere- 
te térő l, B iblia-szeretetükről a  presbite
rek  e lő tt és a rró l, hogy  igen nagy  el
szán tsággal tan u ltak , készültek a  k o n 
firm ációra , első ú rvacsoravételükre.

Tíz éve halt meg Kutas Kálmán. 
Matuzsálemi kort ért meg, 96 éve
sen temették hamvait a Farkasréti 
temetőben. Ökumenikus lelkére je l
lemzőn három lelkész szólt ravata
lánál: Ribár János evangélikus, 
Kovács Bálint református és dr. 
Székely János római katolikus 
apátplébános.

Kortársai között egyik legismer
tebb költő-papunk volt. Ősei dunai 
hajósok és Bakonyt járó szekerezők 
voltak. A vándorösztönt örökölte. 
Fiatal korában gyalog bejárta az or
szágot, sőt Európa felét. Szerette a 
tájakat, embereket, mégis magános 
gondolkodó volt. A költészettel már 
fiatal korában eljegyezte magát. Győ-

Ezzel a  lélekkel te ttek  b izonyságot 
h itü k rő l a  k o nfirm ác ió i vallástétel
ben , m iu tá n  ig azo lták , hogy megis
m e rté k  eg y h ázu n k  ta n ítá sá t. A z első 
ú rv acso rav é te lb en  k a p o tt b ű n b o csá
n a to t  és kegyelm et Is ten  ezu tán  is 
k ín á lja  n ek ik  m in d en  a lkalom m al. 
A  g yerm ekek  szo lgá ltak  is a  gyüleke
ze tn ek  az  is ten tisz te le ten : szin tetizá
to ro k  h an g jáv a l és énekszóval tettek  
b izo n y ság o t a rró l, hogy  va lóban  
„ E rő s  v á r  a  m i Is te n ü n k ...” A zzal a

Életre szóló emlék
S zü lő k , n agyszü lők , keresztszülők 

és c sa lád ju k  ta g ja i ls  e ljö ttek . A  h o z
z á ta r to z ó k  is kön n y es szem m el ü n 
nep e lték  gyerm ekeik  fo g ad alo m té te
lét. A  gyülekezet nevében  a felügyelő 
m eg k ö szö n te  a  szü lőknek  az  eddigi 
v a lláso s nevelést, hogy  gyerm ekeiket 
im ád k o zn i m e g ta n íto ttá k . A  fia ta lo 
k a t k é rte , h o g y  legyenek egyházuk 
é le tének  to v áb S v iv ő i, h itü k  lám pása  
so h a  n e  a lu d jo n  k i. É le tü k b en  m u 
ta tk o z z é k  m eg  a  h it, rem ény , szere-

rött született 1888-ban, s egy életen 
át, bárhová vitt az útja, megmaradt 
dunántúlinak.

A teológiát Sopronban, Jénában és 
Bécsben végezte. Debrecenben, majd 
Bp. Fasorban töltötte segédlelkészi 
idejét. Zalaegerszegen választották 
parókus lelkésszé, ahol az első világ
háború alatt parókiát épített. Igen jó  
kapcsolata volt más felekezetű lel
késztársaival is, köztük Pehm József
fel, a későbbi Mindszentyvel is, bár 
vele később reverzális-kérdések miatt 
éles ellentétbe került.

Tizenhárom évi áldásos egerszegi 
működés után Szegedre hívták meg, a 
híres árvízi lelkésznek, Thomay Jó
zsefnek örökébe. Bár itt csupán négy 
évig működött, de maradandó nyomot 
hagyott az egész város életében. Iro
dalmi tevékenysége nyomán a Dugo
nics Társaságnak is rendes tagjává 
választották Móra Ferenc és Juhász 
Gyula mellé. A gyülekezetnek új isko
lát építtetett.

A Tisza-parti metropolisból Du
nántúl haza hívta. 1931 óta Szombat
helyen szolgált .több mint húsz évig. 
A Kapi Béla által kezdeményezett 
belmissziói munkatempó szerint vé
gezte igen termékeny lelkészi munká
ját, jelentős nyomot hagyva hívei lel
kében. A kiterjedt munka otthonául 
megépíttette a templom és parókia 
mellé a tágas gyülekezeti termet, ahol 
télen az istentiszteleteket is tartották.

Békességet árasztó tevékenysége 
mellett Ura a szenvedésektől sem kí
mélte meg. Az évek során három fele
ségét is eltemette. Különösen a máso
dik mélyen megrázta életét. Egy autó
szerencsétlenség következtében fele
sége szinte a szeme láttára a kiáradt 
Gyöngyös patakba fulladt Kőszeg kö
zelében. Méltánytalan zaklatásokban 
is bőven volt része. A hiányzó és meg 
nem jelenhető külföldi teológiai iroda

rem énységgel fe jező d ö tt be az  isten- 
tisztelet, hogy  valóság  lesz a  gyerm e
kek életében az  az  á ld ás , am elye t az  
egyik k o n firm an d u s k a p o tt  Is ten tő l 
az  o ltá r e lő tt:  „Szeresd az  U ra t, a  te  
Istenedet teljes szívedből, teljes lel- 
kedből és teljes e lm éd b ő l.” (M t 
22,37)

E  néhány  so r m egjelenését a  k o n 
firm andusok  szülei kérték .

Szakái Árpád

tét, szerénység, a láza to sság . N égy 
kisgyerm ek énekkel k ö szö n tö tte  a 
m ár „nagy , konfirm áló ” tá rsa it és az  
ü n n ep lő  gyülekezeté t. Ü n n e p i is
ten tisz te le tü n k  u tá n  a  p resb ite rek  
szeretetvendégséggel k ed v esk ed tek  
az  „ú j, fe ln ő tt e g y h á z ta g o k n a k ” és 
h o z z á ta rto z ó ik n a k , it t  ism erk ed 
tek , beszélgettek . A z ózd i gyü leke
zetnél n ag y o n  szép p ü n k ö sd i ü n 
nep  vo lt.

B urghardt Eta

lom pótlására munkaközösséget szer
vezett. Evek során mintegy száz stan
dard müvet fordítottak le, ebből mint
egy harmincat ö maga, s kezdetleges, 
írógépen sokszorosított formában ter
jesztették az ezeket igénylő lelkészek 
között. Ezért a pártállam részéről sú
lyos zaklatásnak volt kitéve. Egymást 
érték a kihallgatások, házkutatások 
annyira, hogy az akkor már 75 éves 
nyugdíjas lelkésznek a keze remegett 
idegkimerültségében.

Élete irodalmi termése bővebb, 
mint kortársai gondolták. Már diák
korában kitűnő szavaló volt, s verse
ket irt. A reformáció 400 éves jubileu
mára irt Ódájával országosan első dí
ja t nyert. Életében négy verseskötete 
jelent meg. Az ötödik, gyűjteményes 
kötetet is ö rendezte sajtó alá, ez Saj
tóosztályunk kiadásában már csak 
posztumusz jelent meg. Számos kéz
iratát őrzi Evangélikus Levéltárunk, 
köztük számos szépirodalmi próza, s 
két regény is. Az egyik önéletrajz
természetű mű, amit -  akik olvasták 
-  megrendültén méltatták. Kéziratai
nak jelentékeny részét Debrecenben 
helyezte levéltárba. Megjelent, és 
kéziratban maradt munkáit olyan 
költők, Irodalomtörténészek, egyházi 
véiető'egyéniségek'méltatták ék'érté
kelték, mint Keresztúry Dezső, Áprily 
Lajos, Falu Tamás, Horváth János, 
Szalatnai Rezső, id. Prőhle Károly, 
Káldy Zoltán, Bárdosi Németh János, 
Szabó József püspök, Székely László 
apát stb.

Arany és Petőfi voltak irodalmi 
kedvelt területén a csúcs. Keresztúry 
Dezső így értékelte költészetét: 
„Kutas Kálmán kitűnt gazdag, ízes 
nyelvével, virtuóz formakészségével és 
bölcselkedő hajlamával. Fő mondani
valói a vallásos, erősen humánus él
ményvilágból fakadnak. Légkörét a 
szellem fénye hatja át."

Méltó, hogy halála tíz éves forduló
ján emlékezzünk rá!

Koren Emil

Szeretetszolgálat -  jó munkaalkalom 
-  szép elhivatás

A S A R E PT A  BUD A I S Z E R E T E T O T T H O N  ezt kínálja  egyházunk ifjúságá
nak  - ,  e lsősorban  a pályakezdőknek , de gyakorlo tt szakem berek segítségére is 
nagy szükségünk vo lna. S  Beszéljünk errő l m ost egy kicsit részletesebben:

A SA R E P T A  szolgálata e lsősorban 90 testileg'szelltmiltg sérült gyermek g o n 
d ozására , áp o lásá ra  vállalkozik. Ez a  m u n k án k n ak  azonban  csak az  alapja. E rre 
épül a  gyógypedagógusok, gyógytornászok , fogla lkozta tó  szakem berek (szövődé, 
kerám iam űhely  stb .) szolgálata. E hhez a  h ivatáshoz a lázat kell és odaszánás, de 
ennek  az  é le tá ldoza tnak  a  nyom án „csodák  születnek” : „ .. .  a  bénák  já rn a k , a 
ném ák beszélnek” — az  ágy h o zk ö tö tt ta lp ra  áll, és h a  a  száj nem  beszél, a  szem 
m osolya beszédesebb m inden szónál. A z a  testvéri kapcso lat, am i a  „család
közösség” k ia lak ításá t szeretné m egvalósítani, sok áldást, sok ö rö m ö t ad  m ind
azo k n ak , ak ik  Eü. G y erm ek o tth o n u n k b an  é ln e k : gyerm ekeinknek, de m u n k a tá r
sa inknak  is.

S zo lgálatunk m ásodik  -  nagyon fon tos terü lete — 60 idős testvérünk gondjának  
felvétele -  egészen a  sírig. M in tha  édesanyánk, édesapánk  kezét fognánk meg -  
o lyan  tiszteletet és szeretetet ad h a tu n k  o tth o n u n k  idős lakó inak . Ezt ő k  term észe
tesen, m in t egyházi szo lgálattevőktő l el is várják  tő lünk . -  A z ápolónői-gondozó- 
női szakértelem  itt is elengedhetetlen. D e h a  valaki pályakezdőként érkezik hoz
zánk -  és h iv a tást érez ehhez a  szolgálathoz -  szakképzéséről a  SA R E PT A  
O T T H O N  gondoskodik .

A H űvösvölgy e rdős dom bjai k ö zö tt fekvő S A R E PT A  O T T H O N U N K  hív 
m ost szo lgála tra . A  Szentlélek Isten m utassa meg, hogy ez U runk  hívása felénk!

Csizmazia Sándor

Pro memóriám Kutas Kálmán

M agyar nyelvű oktatásügy K olozsvárott
Interjú Kovács Nem erével, a kolozsvári Brassai Líceum igazgatóhelyettesével

1994 tavaszi szünetében nyolcadmagammal erdélyi körutat tettem, melynek első állomása Kolozsvár volt. Az  
a „kincses Kolozsvár”, mely az utóbbi években erőszakos román polgármestere, Gheorghe Funar révén vált 
hírhedtté. Meglátogattunk több intézményt is, így a neves Brassai Líceumot is, mely hajdan az unitárius egyházé 
volt és nevét az „utolsó polihisztorról”, Brassai Sámuelről kapta. I tt találkoztam régi ismerősömmel, Kovács 
Nemerével, aki készségesen válaszolt néhány kérdésemre.

-  Első kérdésem hadd legyen az, ami Magyarorszá
gon a legtöbb emberben fö lvetődik: 4 évvel a forrada
lom után, ebben a' légkörben hogy áll Kolozsváron a 
magyar oktatásügy helyzete, mennyire vagytok „meg
nyugodva", s milyen lehetőségek kínálkoznak a tovább
lépésre ?

K. N .: M indenek előtt ami megnyugtató, az az, 
hogy ami a magam diákkorában megvolt -  én 1959- 
ben érettségiztem -  az most is megvan, sőt még egy 
picit meg is tetézve... Mire gondolok? Az én időmben 
létezett a Brassai mellett az Ady, az akkor 11. Számú 
Középiskola és a Lánylíceum, tehát négy nagy iskola. 
Ebben a pillanatban is négy nagy iskolája van a ko
lozsvári magyarságnak: a Brassai Sámuel Líceum, a 
Báthori István Líceum, az Apáczai Csere János Líce
um és a reform átusok alig három  évvel ezelőtt alapí
to tt új kollégiuma. (A  kollégium Erdélyben mindig 
bentlakásos iskolát jelent, tehát nem csupán diákszál
lót, mint Magyarországon -  a szerző.) Ezenkívül ma
gyar tagozata van a természettudományi líceumnak, 
az egyik monostori szaklíceumnak, a zeneiskolának és 
úgy tudom, hogy néhány m agyar nyelvű osztály van 
a szakközépiskolában is, úgyhogy alapjában véve 
nem az iskola, vagy az iskolai helyek száma aggaszt, 
hanem megmondom őszintén, sokkal jobban aggaszt, 
hogy lesz-e gyerek, akivel megtöltsük ezeket az iskolá
kat. Osztályt ugyanis annyit adtak a tanfelügyelősé
gen, amennyit kértünk. Ha több osztályt kértünk 
volna, valószínűleg többet adnak. Mi a Brassaiban 
ebben az évben például négy 9. osztály indítását kér
tük, ebből egy számítástechnikai, egy m atem atika
fizika, egy kémia-biológia, tehát gyakorlatilag termé
szetismereti tárgyakra előkészítő és egy hum án osz

tály. Hasonlóképpen tudtom m al három  illetve négy 
osztályt kért a többi kolozsvári m agyar iskola is. 
Bennünket elsősorban az foglalkoztat, hogy megfele
lő minőségű gyerekanyaggal tudjuk ezeket az osztá
lyokat megtölteni.

-  Mennyiben vidéki a kolozsvári magyar diákság?
K. N .: Vidéki diákokat csak a reform átus kollégi

um képes fogadni. Mi is fogadnánk vidékről, ha volna 
kit. M ost a Báthori Líceum megcsinálta a saját bent
lakását azzal a szándékkal, hogy majd szórványból 
fog diákokat fogadni. Nem  tudom , a szórványban 
van-e ennyi igény, hogy bejárjon ide Kolozsvárra, 
bentlakást fizessen, innen iskolázzon, am ikor szinte 
minden nagyobb vonzáskörzetben m űködik valósá
gosan magyar iskola. Ezalatt azt értem, hogy Désen 
van m agyar tannyelven m űködő tagozata az iskolá
nak. Besztercén van, Szamosújváron van, Tordán 
van, Bánffyhunyadon van. Ezek azok a nagyobb von
záskörzetek, ahol a Kolozs megyei magyarság kon
centrálódik. M indenütt megvan a megfelelő szintű és 
színvonalú iskola. A tanári anyag is jó  ezekben az 
iskolákban. Például a kolozsvári egyetem tnagyar iro
dalom  karának több fiatal oktató ja Tordán végzett. 
Ilyen szempontból Kolozsvár és a „vidék” között 
nagy különbség nincs.

-  Tudtommal sok értelmiségi foglalkozású kivándo
rolt. Mennyire érezhető a tanárhiány Kolozsvár isko
láiban ?

K. N .: M inden iskolában látszik a tanárhiány. Ál
talában alulképzés folyt az egész rom án tanárképzés
ben. N álunk tudni kell, hogy a rom án egyetemi okta
tás nem különbözteti meg a tanárképzést és az általá
nos egyetemi képzést, tehát aki tanár is*akar lenni, az

ugyanazt teljesíti, m int minden egyetemi végzett. 
(Magyarországon a tanárszakosok külön módszertani 
képzést kapnak -  a szerző.) Mivel azonban annak 
idején a Ceausescu-korszakban bizonyos karokat, 
mindenek előtt a humán jellegű karokat visszafejlesz
tették, katasztrofális helyzet van nemcsak a magyar 
oktatás viszonylatában, hanem a román oktatás vi
szonylatában is. M indenekelőtt nyelv- és irodalom
szakos tanárokból és a társadalom tudom ányok terü
letén. Ami nekünk, magyar iskoláknak gondot jelen
tett az elmúlt tanévben, az ilyesmi, mint hogy például 
nem voltak rom án szakos tanárok. A nnak ellenére, 
hogy a rom án nyelv és irodalm at tanítjuk az oktatás 
minden szintjén, 34-36 óránk fedetlen volt, mert nem 
kaptunk rom án szakos kollégát, aki megfelelt volna 
és be tudta volna tölteni ezeket a helyeket. M ert érett
ségizettel nem lehet középiskolai szinten, de még elemi 
iskolai szinten sem tanítani. Vagy egy másik példa: 
mivel alulképzés volt a történelemoktatás területén, 
ebben a pillanatban is csak ketten vagyunk az iskolá
ban végleges kinevezett okleveles történelemtanárok. 
A többiek helyettesek. A helyettes pedig idén jön, és 
jövőre, ha nem akar, vagy nyugdíjas, nem jön. És 
akkor o tt m aradnak az óráink fedetlenül.

-  Van-e olyan lehetőség itt, hogy aki magyar iskolá
ban tanít, valamilyen plusz ju ttatást kapjon akármilyen 
alapból?

K. N .: Nem értem a kérdést. Aki nálunk tanárként 
dolgozik, megkapja az adott szintű fizetést. Az, hogy 
nemzetiségi iskolában tanít, az semmi néven nevezen
dő előnnyel nem jár, mivel a romániai magyar nemze
tiség nem vendégként van az országban, hanem itt él 
és az anyanyelvén tanul. És ez nem érdem és nem 
hátrány! Ez egy jog, amelyet érvényesíteni lehet. K ü
lön ju tta tás ezért nem jár. Külön ju tta tás já r a külön 
munkáért.

-  Alapítványi iskolák?
K. N .: N álunk alapítványi iskolák gyakorlatilag 

még nincsenek, felekezeti iskoláink most alakulnak 
vissza. Kolozsváron három m agyar iskola egyházi 
iskola volt az államosításig, és több száz éve működik. 
M ost, am ikor az egyházaknak megengedték azt, hogy 
ismét saját iskolákat alapítsanak, ezek természetesen 
ezeknek az iskoláknak a talaján jö ttek  létre, így a

Báthori mellett római katolikus iskola működik, 
melynek most végzett az első évfolyama. Nálunk ta
valy létesült az első unitárius osztály, az idén újabb 9. 
osztály kezdi meg és a tavalyi kilencedikesek mennek 
tizedikbe, úgyhogy gyakorlatilag egy ötödik osztály
sorunk lesz a líceumi, azaz a magyar gimnáziumi 
oktatásnak megfelelő szinten: 4 osztály a világi, s 1 
osztály az unitárius iskolában.

-  Itt, a Brassaiban?
K. N. |  Itt a Brassaiban. Ok külön státusszal rendel

keznek, önálló, saját igazgatójuk van. Tanári karuk 
úgy jö tt össze, hogy a mi legjobb tanáraink közül az 
unitárius egyház felkért néhányat, hogy legyenek az 
ő tanáraik is. Ok a saját állami iskolai óráikon túl, 
vállalják ezeknek az óráknak a megtartását, természe
tesen külön díjazásért, mint óraadó tanárok.

-  Van-e súrlódás az állami és az egyházi iskola kö
zött?

K. ÉL: Lévén ugyanazok a tanárok, ugyanaz a 
közeg, miért lenne? Mi itt nagyon jól tudjuk, hogy az 
unitárius egyház kis egyház, a tőlük államosított épü
letben vagyunk, ahol jelenleg is működik az épület 
egyik szárnyában az unitárius püspökség, ahol tud
juk, hogy a kártérítési folyamat, illetve az egyházi 
javak visszaszolgáltatása esetén minden visszakerül az 
unitárius egyház tulajdonába. Tehát nekünk érde
künk az, hogy minél normálisabb munkakapcsola
tunk legyen az egyház képviselőivel. Függetlenül a t
tól, hogy az épület a mienk marad, vagy az övék lesz. 
A magunk módján segítünk egymásnak.

Az unitárius osztály tanulói beilleszkednek az isko
la életébe, persze sajátos színfoltként. Például kará
csonykor ők hívták meg az iskolát a saját karácsonyi 
ünnepségükre, de amikor az iskolai farsang volt, ak
kor mi az unitárius diákoknak is biztosítottuk a kellő 
számú meghívót. Egy iskolában vagyunk, egy folyo
són járnak a gyerekeink, ugyanazon a kapun jönnek 
be és mennek ki. Egyszerűen csak annyi a különbség, 
hogy ők a saját igazgatóságuk hatáskörébe tartoznak, 
de m ikor az iskolai igazolványokat adjuk ki, ők is 
éppen olyan belépőt fognak kapni, mint az iskola 
bármelyik más tanulója.

-  Köszönöm a vendéglátást és a beszélgetést!
Ifj. Káposzta Lajos



Exangelikus Elet 1994. jú n iu s  19.

NAPRÓL NAP RA
Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az 

elveszettet. Lk 19,10

VASÁRNAP Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják 
az Istent. Mt 5,8 (Lk 15,l-7(8-10| ; lTim 1,12-17; Zsolt 51).

Egy gyerm ekének ju t eszembe. „R út volt szívem, sötét, 
de Jézus oda oda betért, s m ert m egm osott a  vér, szívem 
m ár hófehér. O tt já rok  m ajd, tudom , a  színarany úton. 
Ó , m icsoda nagy szeretet, lem osta bűneim et.” Valóban 
boldogok azok, akik befogadták Jézust, m ert megmosta és 
tisztává tette  szívüket -  és így m ajd egykoron m egláthatják 
az  Istent.

HÉTFŐ Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utó
dai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Gál 3,29 (M t 9,1-8; 
Ám 8,4-12).

Milyen sok problém át jelent a  földi örökség megosztása, 
-  m icsoda családi viszály és harag okozója lehet. Istenünk 
a  szőlőm unkások példázatában világosan megérteti ve
lünk, hogy a mennyei örökség, azaz a mennyország egysé
ges m indazok szám ára, akik beálltak a m unkába, akik 
Krisztuséi lettek és az ő  útján já rtak .

KEDD Jézus mondja: Vegyétek magatokra az én igámat, 
és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos 
szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mt 11,29 (Bír 
10,6-16; Ám 9,7-15),

Felvenni Jézus igáját, azaz rálépni a  keskeny ú tra  -  nem 
könnyű dolog, de Jézussal lehetséges. Ő segít dönteni, sőt 
segít megállni, azaz m egm aradni a  választott úton. Ő m aga 
m ondta, hogy aki az eke szarvára teszi a  kezét és mégis 
visszatekint, az nem alkalm as az Isten országára. Enged
jü k , hogy így alkalm assá tegyen az Isten országára. Enged
jük , hogy nála m egnyugodjon, megbékéljen szívünk.

SZERDA új nevet adnak neked, melyet az Űr maga hatá
roz meg. Ezs 62,2 (Gál 6,15; Lk 15,11-24, Hős 1,1-9)

Talán Jákob  örülhetett ennek a ténynek legjobban, am i
ről ez az ige beszél: új nevet kapsz! M ekkora szégyenérzet 
lehetett benne, am ikor k im ondta nevét. Mi nem szégyell

jü k  kim ondani nevünket, hiszen úgy gondoljuk , szégyellni- 
való nem fűződik hozzá. Pedig lehet, hogy em bertársaink  
rossz érzéssel gondolnak  nevünkre, ö rü ljü n k  há t, hogy 
Isten meg akarja  tisztítan i életünket, és új nevet a k a r a d n i: 
M egválto tta lak!

CSÜTÖRTÖK Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd meg 
népemnek, hogy mi a bűne. Ézs 58,1 (ApCsel 3,18-19; Lk 
19,1-10; Hős 2,4-15).

Nem  m ondhatnánk  sikerem bereknek az  ószövetségi 
prófétákat. Isten paran csá t teljesítve, m indig rám u ta ttak  a 
nép bűnére. A mai világban sincs m ásként. M indazok, 
akik bűneikre, annak  m egváltására szólítanak fel, nincse
nek a  „sikerlistán”. Pedig „ha  azt m ondjuk , nincsen bűn 
m ibennünk, m agunkat csaljuk meg, és igazság nincsen 
bennünk” .

PÉNTEK ^  békesség Istene pedig tegyen készségessé tite
ket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja ben
nünk azt, ami kedves előtte Jézus Krisztus által. Zsid 
13,20-21 Lk 1,57-67|68-75| (76-80J. ApCsel 19,1-7: Hős 
2,16-25.

Igen jó  lenne, ha az  em ber testi fejlődésével p árhuzam o
san az Isten előtti kedvességében is növekedne, s még 
ak k o r inkább, am ikor teste m ár leépülni kezd! K éijü k  a 
békesség Istenét, hogy erre tegye készségessé a  szivünket.

SZOMBAT Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim 
megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, 
és megadatik nektek. Jn 15,7 (2 M óz 32,30-34; Hős 4,1-50).

Csakis ak k o r terem  a  szőlővessző, h a  a sző lő tőn  m arad . 
Csakis ak k o r lesz gyüm ölcsterm ő keresztyén életem, h a  az 
el van rejtve K risztusban, azaz többé nem  én élek, hanem  
él bennem a Krisztus. M indez, ha Isten kegyelm éből m eg
valósul életemben, ak k o r b á tran  kérhetek, m egadja azt 
Isten, m ert kérésem ak k o r m ár nem  önző, „érdek im ádság” 
lesz, hanem  üdvösségemet, ső t m ások üdvösségét m unkáló  
kérdés.

Tamásy Tamásné

A VASÁRNAP IGÉJE
KI A NAGY VESZTES?
Lk 15,11-32

Felsőbb osztályba léphet
A gimnáziumi év végi bizcftyít- 

ványban mindig szereptelt ez a 
mondat: „Felsőbb osztályba lép
het”. De mit is jelent ez, „felsőbb 
osztályba” lépni? Fokozott tanu
lást, nehezebb tantárgyakat, több 
felelősséget. Aki sikeresen elvégez
te az alsó osztályt, felsőbb osztály
ba mehetett.

Nincs ez másképp Jézus tanítvá
nyainak életében sem. Sorba jön
nek az „osztályok”, vagyis az egy
re komolyabb, nehezebb próbák, 
megméretések, vizsgák. Ezzel kap
csolatban két dolgot kellene jól 
megtanulnunk.

Először is azt, hogy vannak Jé
zus útján is próbák. Nem úgy van 
az, hogy csupa napsugár a hívő 
ember útja és élete. Első dolgunk 
lenne megbarátkozni azzal a tény
nyel és bensőleg elfogadni, hogy 
jönnek a próbák. Idős emberek 
mondják, nem kell különösebb do
log ahhoz, hogy jöjjenek a bajok, 
betegségek, az „idő” magától is 
meghozza ezeket. Persze Isten vilá
gában többről van szó, mint

mondjuk az öregedéssel járó  ba
jok. Itt az a törvény érvényesül, 
hogy akit szeret az Úr, azt megdor
gálja, pontosabban, neveli. 
A szenvedés nélküli keresztyén élet 
hamis illúzió. Ezt meg kell monda
nunk, mert sokan azt hiszik hogy 
a hívő életben minden sima és 
könnyű lesz, és emiatt már az első 
próbánál feladják.

De még fontosabb megérte
nünk, hogy Isten világában min
dennek értelme és célja van. így a 
próbának, szenvedésnek is. Az sem 
véletlen, hogy mikor és milyen 
nagy teher és szenvedés ér minket. 
Egyik legjobb példa a Bibliából 
Ábrahám története. Ha elolvassuk 
1 Mózes 12-től sorban, hogy mi 
minden volt életében, akkor el
mondhatjuk, hogy az ő> élete is 
próbák sorozata volt, és ezek a 
próbák fokozatosan egyre nehe
zebbek lettek. Nem véletlenül jö tt 
a 22. részben a legnehezebb: Izsák 
feláldozása.

Mi a próbák célja? Röviden 
megfogalmazva, hogy Isten fel

emeljen minket földhözragadt 
gondolkodásunkból és hogy foko
zatosan függetlenné tegyen anyagi 
dolgoktól, emberektől, bizonyos 
mértékig még szeretett családunk
tól is. Valaki kérdezhetné: de hát 
miért van szükség erre? Azért, mert 
ott van az ember szívében egy gör
csös ragaszkodás sok mindenhez. 
Isten gyakorlatban próbál ezektől 
elszakítani. Ez viszont csak úgy 
megy, ha néhá bizony jön  talán a 
betegség, talán anyagi gondok, 
nélkülözések, rossz nappalok és ál
matlan éjszakák.

A kis diák áhítattal nézi a felső
söket. Milyen jó  nekik, nemsokára 
érettségiznek, sok mindent tud
nak, amit én még nem. De me
rünk-e mi keresztyének Isten isko
lájában is a ,felsőbb osztályba” k í
vánkozni?

Ne félj a próbáktól! Isten gyen
géd szeretettel és tapintattal adja 
ezeket. Úgy üresíti meg életünket, 
hogy igazi vágy legyen bennünk az 
után, amit készít számunkra az 
örök életben.

Gáncs Aladár

A nagy vesztesek sorában él
sportolókat, politikusokat, vi
lágsztárokat látunk, akik „elcsúsz
tak egy banánhéjon”. Nem gon
doltak ők egy pillanatra se lebu
kásra, nem is készült ember soha 
arra, hogy egyszer az lesz a neve, 
hogy „elveszett”, mégis eljött a rá- 
döbbenés fájó pillanata. Nálam is, 
s talán nálad is.

1. Valahol ott kezdődött, hogy 
szerettem volna rendelkezni egész 
életem fölött. Nem akartam  tudo
másul venni, hogy lehet csak egyet
lenegy fa is, melyről nem ehetek. 
Nem éreztem jó l magam a nagy 
rendben, egyáltalán nem akartam  
mindig szem előtt lenni. M indent 
kikérek m agam nak -  ami csak le
het! És akkor jö ttek az örömfaló 
pillanatok, érintések... Á ruházak, 
játékterm ek pénzfaló gépei, a m o
zifilmek nagy kalandokat ígérő vi
lága, és jö tt a füstös homály bódító 
világa. Nem így voltál te is? S az 
öröm  helyett az üröm  érkezett el 
egyre teljesebben. -  Elvesztem. 
Elém ötlik M unkácsy M ihály: „Éj
jeli csavargók” c. festménye. (Bp., 
Szépművészeti Múzeum). Szuro- 
nyos, puskás csendőrök kíséreté
ben, elöl kötéllel kötözött kezekkel 
kell vonulniuk a kora reggeli órák
ban portrékat árusító asszonyok, 
talán asszonyaik és gyermekek te
kintetének kereszttüzében az éjjeli 
csend háborítóinak. -  M icsoda 
szégyen! S talán nem is sejtik, mi
lyen ítélet vár rájuk. S van, aki 
ujjal m utogatva magyarázza; kik 
az elveszettek.

2. De bizonyára eljutott m ár a 
világ minden pontjára a hír a 
mennyei A tya  nagy veszteségéről is. 
Csakhogy ebben nem volt semmi . 
véletlenszerű! Sőt a próféták szol
gálata nyomán szemünk előtt pe
regnek az események, hogyan ké
szült az Ő Fiával együtt erre a nagy 
veszteségre évszázadokon keresz
tül. Ugyanis a teremtő Isten nagy 
veszteségét, az embert az O egyszü
lött Fia veszni hagyásával nyerheti 
csak vissza. Ezért tudatosan F iá
nak készíti el a vesztőhelyet a ko
ponyák hegyén, a legnagyobb 
vesztesek ítéletvégrehajtási helyén, 
vagyis a G olgotán. S a m indenkor 
engedelmes F iú tudja, hogy csak 
ily nagy váltságdíj kifizetése által 
vagyunk menthetők. Ezért önként 
kiissza mindnyájunk helyett az Is

ten megkeseredett szivéből megtelt 
harag-ítélet poharát. „M agára vet
te szennyes ruhám at...” -  tudod 
mit jelent ez? -  M ikor volt, hogy 
csak egyetlen szennyes ruhadarab
já t is m agadra vetted volna annak 
az árokparton józanodását váró 
éjjeli csavargónak? Szívünk, lel
künk Isten szeretetétől elszakítva 
oly erősen vonzódott e múlandó 
világhoz, hogy ennek minden bű
nét, szennyét belőle m agára von
zotta. Az Ú r Jézus Krisztus pedig 
M indnyájunkat „lehengerel” a 
mennyei A tyának ezzel az elenged
ni tudó nagy szeretetével! Ezért 
dönthettem  én is úgy: visszame
gyek hozzá!

3. De mi van az o tthonm aradt 
fiúval? Azokkal, akik nem tudnak 
együtt örülni a megtértekkel, a fel- 
tám adottakkal, a megtaláltakkal 
az atyai szeretetnek? Mi van azzal, 
aki lépten nyom on bizonygatja: 
soha nem loptam , nem hazudtam , 
házasságot nem törtem , szeretem a 
templomomat, egyházamat el nem 
hagynám, amilyen hitben szület
tem, abban akarok meghalni is? 
Ez az otthonm aradt fiú szívében 
ugyanolyan messzire elment, m int 
a „kisebbik”. M indenem a tiéd -  
m ondja az Atya, hiszen örökség 
szerint a testvérére eső rész az övé
hez képest elenyésző volt. Aki eb
ben a bőségben telhetetlensége 
m iatt éhezik és szomjazik — ő az 
igazán nagy vesztes. Szíve vágyai 
ugyanazok, m int azé, akit ő meg
vet. M ulatni akar barátaival... 
Nem ilyen elveszett fiúként él né
pünk, aki nem tudta  háladással fo
gadni az otthon melegét, békéjét, 
és elégedetlenségében kérlelhetet
len?

Lelkészcsaládok gyermekei, hí
vő szülők gyermekei! Vigyázza
tok! I tt  az U r Jézus Krisztus ró 
lunk beszél. Akik el vannak telve 
a m aguk jóságával, a Sátán hiteté- 
sének különös áldozatai, m ond
ván: nekem nincs szükségem meg
térésre. N em  megyek haza.

-  K i a legnagyobb vesztes?
ifj. Deme Károly

IM Á D K O Z Z U N K !

Könyörülj rajtam Istenem, hogy a Te 
szeretetednek és örömödnek hajlékában, 
az Úr Jézus Krisztusban éljek minden
kor! Ámen.
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EVANG ÉLIK US IST E N T ISZ T E 
LET A M AG YAR R Á D IÓ B A N . Jú
nius 26-án, vasárnap 10.05-kor a Kos
suth Rádióban evangélikus istentisztele
tet hallhatunk Pilisről. Igét hirdet: Ke- 
veháziné Czégényi Klára lelkész.

EVANG ÉLIK US R Á D IÓ M ISZ - 
SZ IÓ : 19 .00-19 .15-ig, 41 m-es rövid
hullám, 7385 kH z ' 

június 18. szombat: Levelesláda -  Bá
lint Józsefné.

június 19. vasárnap: Székely Levente 
áhítata.

Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió, 2142 Nagytarcsa, P f. 19.

HAZAI ESEMENYEK
PÁ L Y Á Z A T I FE L H ÍV Á S!

A  M u stá rm ag  K eresztény Á lta lán o s 
Isko la  és G im názium  p á ly áz a to t h ird e t 
az  a láb b i tan á ri szak o k ra  (egyetem i 
végzettség előnyben): 

m agyar, tö rténelem , m atem atik a , fi
z ika, szám ítástechnika, angol, ném et.

É rdek lődn i a  1 8 8 -8 1 -3 0 ,1 8 0 -2 6 -1 1 - 
es telefonszám on lehet.

Pünkösd va
sárnapján szólí
totta haza 
Urunk D. De- 
dinszky Gyula 
ny. békéscsabai 
lelkészt, Teoló
giai Akadé
miánk tisztelet

beli doktorát, a tudós helytörténészt 
és egyházi néprajzost. Dunagáloson 
(ma Vajdaság) 1905. március 24-én 
született, ahol édesapja is lelkész 
volt. Gimnáziumban Újverbászon és 
Békéscsabán tanult, majd a soproni 
Teológiai Fakultáson folytatott 
teológiai tanulmányokat. 1927/28- 
ban ő volt az első evangélikus teoló
gus, aki Finnországban tanulhatott, 
a Helsinki Egyetemen. Raifay Sán
dor püspök avatta lelkésszé, család
jában 200 évre visszamenően mindig 
volt evangélikus lelkész. Kiskőrö
sön, Ipolyvecén és Szarvason volt 
segédlelkész, majd 1931-ben Kiskő
rös rendes lelkészének választották 
meg. 1942-től harminc éven át vé
gezte lelkészi szolgálatát, itt ment 
nyugdíjba is 1972-ben. Mint nyug
díjas, a gyülekezet levéltárában 
végzett munkát. A negyvenes évek 
végén egyházkerület főjegyzője 
(püspökhelyettes) és az országos 
egyház egyik aljegyzője volt. Az 
Ordass-per idején az igazság mel

letti kiállása miatt állásától egy ide
ig felfüggesztették, majd megfoszt
va közegyházi tisztségeitől, a gyüle
kezet lelkésze maradhatott. Fiatal 
korától kezdve írt az egyházi sajtó
ban, könyveket füzeteket adott ki, 
írásai jelentek meg társadalmi és 
irodalmi folyóiratokban is. Nem
csak magyar nyelven publikált, de 
finnül is és főként szlovák nyelven.
1981-ben a Magyar Néprajzi Tár
saság Sebestyén Gyula emlékérmé
vel tüntették ki és ez is mutatja, 
hogy nyugdíjas éveit is tevékeny 
munkával töltötte. Szinte utolsó 
napjáig rendszeresen dolgozott. 
Finn fordításait lapunkban is több
ször olvashattuk.

Nagy felkészültséggel, odaadás
sal végezte lelkészi szolgálatát, lel
kipásztori szeretetére, gyülekezetét 
látogató szorgalmára a gyülekezet 
hálásan emlékezik vissza. Tudomá
nyos, kutatói munkájáról tanúskod
nak dolgozatai, könyvei. Figyelmét 
különösen saját gyülekezete múltjá
ra, hívei hétköznapi szokásaira irá
nyította. Ezek a müvei nagyrészt 
szlovákul jelentek meg és csak hálás 
lehet az utókor, hogy megőrizte, fel
dolgozta a szlovák lakosság, gyüle
kezet hagyományait. Nagyon sze
rette a finneket, és több írásában 
igyekezett megmutatni a finn egy
ház és nép életét. Társszerzőként

szerepel (Kiss György és Wolf »Or- 
dass« Lajossal együtt) egy gyer
mekprédikációkat tartalmazó két
kötetes munkában. Utóbbi időben 
adta ki sajtóosztályunk A Biblia 
néprajza című munkáját.

„Isten hűséges szolgája, a gyüle
kezet szeretett papja, a teológia, a 
honismeret és a néprajz kiváló mű
velője, sokak szeretett Gyula bácsi
ja csendesen elpihent”, -  olvastuk a 
Békés Megyei Hírlap május 26-iki 
számában. Országos napilapok is 
megemlékeztek elhunytéról.

*
Temetésén az igehirdetői szolgá

latot dr. Harmati Béla, az egyház- 
kerület püspöke végezte 2 Tim 4,7-8 
alapján. Hálaadással tartozunk en
nél a ravatalnál, annak az Istennek, 
aki kincseivel elhalmozta életét. 
Köszönetét mondunk lelkészi és tu
dományos munkájáért. Mindig az 
igazságot és a jót kereste és írta 
meg. Ugyanakkor hitvallásra is

kényszerülünk. Az ő élete hitvallás 
volt. Nem alkudott meg, nem is ka
pott mindig dicséretet, de a hitet 
megtartotta, ébresztette és taní
totta.

Táborszky László békéscsabai 
esperes ismertette életútját, Zász
kaliczky Pál otthonigazgató a Teo
lógiai Akadémia nevében szólt ar
ról, aki a jó Pásztortól tanulta és 
adta tovább a pásztorolás szolgála
tát. Bielek Gábor katolikus plébá
nos a kortárs szemével figyelte éle
tét. Ő említette bátor helytállását.
1940-ben több száz embert vertek 
össze a városban, sok volt a sebesült 
és ő a következő napon ott volt a 
kórházban segíteni, vigasztalni az 
üldözötteket. Bátorított, amikor ő 
is bátorításra szorult.

M arkku Salmi finn lelkész a test
vérgyülekezet, Mikkeli papja bú
csúzott „Finnország barátjától”, rá
mutatva arra az Istenre aki nagyobb 
mint a sír és a halál. Pap János Bé

késcsaba város pol
gármestere egyes 
emberek és a város 
közössége nevében 
köszönte meg az 
Úrnak, hogy „ne
künk adta” De- 
dinszky Gyulát.

A hatalmas gyü
lekezet hitvalló 
énekléssel búcsú
zott szeretett lelké
szétől a temető
kertben.

tszm

A Z  ÚR NAK  SZ O LG Á LJA TO K
apostoli buzdítás jegyében a M agyar 

Cserkészszövetség IC H T H Ü SZ  
közössége országos n ag y táb o rt rendez 

1994. július 9 -1 9 . között 
Bodrogolasziban 

a  L ónyai kastély  p a rk jáb an .

Szeretettel v á rju k  c sap a to k , ra jo k ,
1 illetve ő rsö k  je len tkezését felelős veze

tő ikkel együtt. Egyéni részvétel 14 éves 
k o rtó l lehetséges. A  tá b o r  önellá ltó  
lesz, így a résztvevők teljes táb o ri fel
szerelést h o zzan ak  m agukkal. __

A  p ro g ra m b a n  -  az  IC H T H Ü S Z  h a 
g yom ányainak  m egfelelően -  egyenlő 
hangsúllyal jelen ik  m eg a  táb o ré le t fel
ad a ta in a k  betö ltése, a  kö rn y ék  te rm é
szeti, tö rtén e ti és k u ltu rá lis  értékeinek 
m egism erése, valam in t az  evangélium 
b an  és a  testvériségben való  növekedés 
lehetősége.

E n ag y táb o r kere tén  belül két altá- 
b o rb an  a  IX . C serkészkerü le t őrsveze
tő - és segédtisztképző tá b o r t rendez. 
A kik e  vezetőképzésben is részesedni 
k ív án n ak , s a  M ag y ar C serkészszövet
ség A lapszabálya szerinti feltételeknek 
m egfelelnek, a  jelen tkezésükhöz csa to l
já k  p a ran csn o k u k  és lelkészük a ján lá 
sá t is.

Jelen tkezn i 1994. jú n iu s  30-ig lehet a  
3800 F t-o s  részvételi hozzá járu lás befi
zetésével az  a láb b i cím en: V ikár Béla, 
2315 Szigethalom  Jó zse f A ttila  u. 49. 
T el.: 06-60/349-449, 06-24/365-308.

É pületes táb o ro zást és jó  m u n k á t k í
ván
az IC H T H Ü SZ  a IX. Cserkész- 

Közösség kerület
elnöksége elnöksége

h a rta i szülői házbó l ind u lt az  aszódi 
evangélikus leányisko lába, o n n é t pedig 
a  nagyvárad i re fo rm átu s tan ító k ép ző 
be v eze te tt...

Június 12-i szám u n k b an  az  első o ld a 
lo n  fe lcserélődött k é t k ép : a  h a to d ik  
h asáb b an : a  felső kép Szép fa lu s i I s t 
vánt, a  m ásod ik  S ü m eg h y  Jó zse fe t  á b 
rázo lja . E lnézést k é rü n k  lelkésztár
sa ink tó l és o lvasó ink tó l.

H A L Á L O Z Á S
Babka Tivadar ny. legéndi lelkész a 

ba lassagyarm ati k ó rh ázb an  jú n iu s  2-án 
71 éves k o rá b a n  e lhunyt. A z ipolyvecei 
tem plom ból tem ették  jú n iu s  4-én a  helyi 
tem etőbe, a  legéndi és ipolyvecei gyüle
kezet nagy részvétele m ellett „ . . .a  Bá
rán y  . . .  legelteti őket, elvezeti ő k e t az 
élet vizének fo rrá sa ih o z ...”  (Jel 7,17)

A próhirdetés
L ábszárfekély  kezelése m inden  hé tfő n  16 

ó rá tó l, vagy m egbeszélt id ő p o n tb an .
D r. M ag éra  Ju d ith  ad j. B udapest X II. 

K risz tina  k rt. 2-4. II. 23. T el: 156-30-73

A  SA JT Ó O SZ T Á L Y  
K Ö Z L E M É N Y E  

Értesítjük vásárlóinkat, hogy Sajtó- 
osztályunkon jú lius 1.-augusztus 31. 
között a  kiadványok postázása szünetel. 
A  készpénzes árusítás a  helyszínen za
vartalanul folyik. A z esetleg beérkező 
megrendeléseket szeptem ber 1. után  
p o s tá su k .

Helyreigazítás
Június 5-i szám unk h arm ad ik  o ld a

lán  „ M in t hulló  csillag"  c. c ikkünkben  
értelem zavaró  h ib a  csúszo tt be. A cikk 
első h asáb jáb an  a lap  a lján  a  m o n d a t 
helyesen így hangzik : „H osszú  ú t tá 
volságban is, de főkén t időben, mely a
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K eresztyén n ek  lenni n em  a z t  je len ti, 

h o g y  b izo n yo s  m egh atározo tt m ódon vallásosak, 

hanem  azt, h ogy em b erek  legyünk. 

H iszen  K risztu s nem  e g y  b izon yos em bertípu st, 

h an em  m a g á t a z  em b ert terem ti m eg  bennünk.

D. Bonhoeffer

A TARTALOMBÓL

KILENCVEN ÉVES A LUTHERÁNIA

BEÁLLVA ISTEN SZÉRŰJÉBE

„FIATAL” ÖREGEK

EMLÉKEZÉS GYÓNI GÉZÁRA

ÜTIÁLDÁS
Az ÚR legyen előtted, 

hogy a jó  utat mutassa néked.
Az ÚR legyen melletted, 

hogy téged karjába zárjon 
és megvédjen a veszedelmektől.

Az ÚR legyen mögötted, 
hogy megvédjen a gonosz cselvetéstől.

A z Ú R  legyen alattad, 
hogy felfogjon, ha leesel.

Az ÚR legyen tebenned, 
hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.

Az ÚR legyen körülötted, 
hogy megvédjen, ha mások rádrontanak.

Az ÚR legyen fölötted, hogy megáldjon téged!
így áldjon meg téged a jóságos Isten, 

ma, holnap és minden időben!
Amen!

(Kr. u. IV. századból fennmaradt ír nyelvű 
Szt. Patrik kódex alapján.)

DR. SCH W EITZER  JÓ Z S E F  O RSZÁ G O S 
FŐRABBI

Az Országos Rabbiképző Intézet főigazgatójának, 
dr. Schweitzer József főrabbinak a MAZSIHISZ köz
gyűlésén az „országos főrabbi” címet adományozták. 
A tudós professzor, a jövendő nemzedék hívő szívű taní
tója munkássága és hűséges szolgálata elismeréseként 
kapta ezt a megtisztelő címet. 0  maga így nyilatkozott: 
„az Örökkévaló szolgáinak szolgája” -  amennyire Isten 
kegyelméből erőm engedi, hittestvéreimnek és kollégáim
nak segítségére és szolgálatára szeretnék lenni.

Szeretettel kívánunk áldást szolgálatára Ezs 40,31 ver
sével: „Akik az Úrban bíznak, erejük megújul... (Új 
Élet)

Az új O k ta tás i és Konferencia Központ rajza

INGATLAN-VISSZAIGÉNYLÉS
(Az Országos Iroda tájékoztatója)

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1994. jú 
nius 8-án tájékoztatót tartott a volt egyházi ingatlanok 
visszaigénylése tárgyában, azzal a nyilvánvaló szándék
kal, hogy megszülessen az egyházak által visszaigényelt 
ingatlanok végleges listája. Ebből adódik számunkra az 
a feladat, hogy újra beadjuk mindazon igényeket, ame
lyek eddig valamilyen oknál fogva nem voltak elbírálha
tók. Evangélikus Egyházunkban ez mindössze 62 ügyet 
jelent, amelyekben az érdekelt gyülekezetek a hiánypót
lásra a felkérést levélben közvetlenül megkapták. (Szük
séges az érintett ingatlanokra vonatkozó, lehetőleg 1994. 
évnél nem régebben kiállított új tulajdoni lap és a régi 
birtoklap, az utóbbi helyett elfogadható az egyháztól 
történt államosítást igazoló egyéb okirat.) Az így kiegé
szített igényeket az Országos Iroda összesíti, és 1994. 
július 31-ig beküldi a Művelődési és Közoktatási Minisz
tériumba.

Ezúton is felhívjuk a gyülekezetek figyelmét arra, hogy 
a végleges ingatlan-visszaigénylési lista összeállítása után 
a Művelődési és Közoktatási Minisztérium kezdemé
nyezni fogja az általános elidegenítési és terhelési tilalom 
feloldását. Tehát amennyiben most nem adjuk be ponto
san az igényünket, és az egyedi elidegenítési tilalom nem 
lesz a volt ingatlanunkra bejegyezve, akkor az 1991. évi 
XXXII. trv. megjelenésekor elrendelt általános tilalom 
törlése után azt a jelenlegi tulajdonos vagy kezelő minden 
korlátozás nélkül eladhatja. Ebben az esetben semmilyen 
jogorvoslatra nincs már lehetőségünk, akkor sem, ha az 
ingatlan az 1991. évi XXXII. trv. megjelenésekor annak 
hatálya alá tartozott, mivel az igény beadási határidejét 
elmulasztottuk.

Kérjük tehát gyülekezeteinket, hogy újra gondolják át 
az államosításkor tőlük elvett ingatlanok sorát, és amit 
még lehet, a szükséges okiratokkal felszerelve az Orszá
gos Iroda útján igényeljenek vissza. Azoknak az egyház- 
községeknek, amelyeknek a működéséhez minden ingat
lan rendelkezésre áll, de van még visszaigényelhető épüle
te, szeretettel ajánljuk, hogy a trv. 2. paragrafus 4. bekez
dés b. pontja alapján pénzbeli kártalanítást kérjenek, 
amelyet egy másik gyülekezet, vagy az egyházmegye 
megsegítésére fel lehet használni. Olyan közös létesítmé
nyek létrehozására gondolunk itt (pl.: konferenciaköz
pont, szeretetotthon stb.), amelyeknek szolgáltatásait a 
felajánló gyülekezeten túl, egyházunk tágabb közösségei 
is igénybe vehetik.

Kérjük a hiánypótlást és az új igényeket 1994. július 
20-ig az Országos Irodába megküldeni.

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZ
EGYHÁZKÖZSÉGEI, INTÉZMÉNYEI ÉS 
SZERVEZETEI VEZETŐINEK 
SZÉKHELYÜKÖN

Kedves Testvérek!
A Magyarországi Egyházak 

Ökumenikus Tanácsa ebben az év
ben október 22-31. között ismét 
megrendezi az Országos Protes
táns N apokat, mely tém ájában 
csatlakozik az ENSZ által meghir
detett Család Évéhez. Isten és em
ber előtt akkor lesz kedves e meg
mozdulásunk, ha evangéliumi fele
lősséggel, imádsággal és testvéri 
együttműködéssel veszünk részt 
abban.

Kérem Testvéreimet, hogy gyü
lekezeteikben, az egyházmegyéik
ben, iskoláinkban és intézmé
nyeinkben, egyházi szervezeteink
ben lehetőségük szerinti program 
mal kapcsolódjanak a Protestáns 
Napokhoz. A rendezvények fele
kezeti, vagy ökumenikus istentisz
telettől kezdve zenei, vagy más 
kulturális eseményeken, versenye
ken és vetélkedőkön keresztül ifjú
sági, vagy más korcsoportos talál

kozókig sokféle form ában készít
hetők elő. Bizonyára van olyan le
hetőség is, hogy több gyülekezet, 
vagy intézmény összefogva, terüle
ti keretekben csatlakozik a Protes
táns Napokhoz.

Központi ünnepségként, a ha
gyományokra építve Budapesten

Protestáns Kulturális Estet ren
dezünk

a Pesti Vigadóban október 30- 
án, 18 órakor.

Ennek az estnek is a Család Éve- 
gondolatkör adja a tem atikáját. 
Jeles közéleti személyek megnyilat
kozásai teszik majd teljessé a zenei 
és irodalmi program ot. M inden ér
deklődőnek szeretnénk ingyenes 
belépőt biztosítani. Ehhez azon
ban az szükséges, hogy az igények
ről az Ökumenikus Tanács irodája 
(1026 Budapest, Bimbó u, >27. 
Tel.: 176-4847) tájékoztatást kap
jon  1994. szeptember 15-ig. A re
formáció ünnepén, október 31-én

Budapesten templomi ökumenikus 
istentiszteletet tartunk. Ennek li
turgiájában a protestáns egyházak 
vezetői vesznek részt. Kérjük a 
gyülekezeteket, hogy helyi ökum e
nikus istentiszteleteket, ünnepsé
geket rendezzenek.

Kiadunk egy programfüzetet, 
melyben helyet kapnak mindazok 
a rendezvények, amelyekről szep
tember 5-ig értesítést kap az ö k u 
menikus Tanács irodája. Az emlí
tetteken túl a rendezők szívesen 
fogadnak minden ötletet, jó taná
csot, és segítőkészséggel állnak 
minden csatlakozó egyén és közös
ség rendelkezésére.

Erős vár a mi Istenünk!

Testvéri köszöntéssel:

Dr. Harmati Béla 
püspök

a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa elnöke

RÉV A Z  ÉLŐ  V ÍZ CSENDES PARTJÁN
Alapkőletétel Révfülöpön

Egyházunk -  élve a törvényes lehetőséggel -  az elmúlt évek
ben már több épületet, ingatlant kapott vissza. Ezek főként is
kolai vagy más gyülekezeti épületek voltak. Az elmúlt év során 
visszakaptunk egy épületet a Balaton-parti Révfülöpön, mely 
valamikor tanítók pihenője, üdülője volt. Ebben az épületben -  
megfelelő bővítéssel -  most Oktatási és Konferencia Központot 
szeretnének kialakítani. Miután a tervek elkészültek, elérkezett 
az ideje az alapkő letételének.

letrész felhasználásával és a bő
vítéssel együtt egy olyan épület 
áll majd rendelkezésre, mely
ben nagyméretű konferenciate
rem, 100 személy számára pihe
nőhely és megfelelő konyha, 
ebédlőhelység lesz kialakítva. 
A telek szomszédságában áll a 
révfülöpi evangélikus temp
lom, mely természetesen tarto
zik majd hozzá a központhoz.

A  helyi önkormányzat nevé
ben Piri Katalin képviselő, az 
iskola tanára, a gyülekezet 
presbitere köszöntött és m eg
köszönte, hogy a község ezzel 
az épülettel gazdagodhat.

A  tervek szerint, ha nem jön  
közbe akadály, két év múlva 
elkezdődhetnek a konferenciák 
R évfülöpön is, tehermentesítve 
ezzel a gyenesdiási és balaton- 
szárszói telepeket. A  fűthető 
épületben télen-nyáron ott
hont találhatnak majd a pihen
ni vágyók is.

Június 3-án, a délutáni órák
ban a környékbeli gyülekeze
tek tagjai és lelkészei jelenlété
ben Szebik Imre püspök szol
gálatával m egtörtént az alapkő  
letétele. A  püspök ÍJn 4,9 alap
ján  többek között ezt m o n d ta : 
Lelki kútforrást szeretnénk itt, 
m elyből é lő  víz csörgedezik, 
hogy K risztussal töltekezzék  
m eg a szom jas lélek. Reméljük, 
sokan  várják majd Őt itt a 
„rév”-nél, a kútnál, az élő víz 
csendes partján ...

A  lelki értékek továbbadása  
m ellett a keresztyén kultúrát is 
szeretnénk továbbadni. F on 
tosnak érezzük a Krisztussal 
való  találkozást, de nem rejt
hetjük el m eggyőződésünket, 
hogy kétezer év múltja a miénk  
is. A z  előttünk járó nem zedé
kek képzőm űvészeti, irodalmi 
és zenei alkotása m ind arról a 
K risztusról tanúskodik, akit mi 
is U runknak va llu n k ... Szeret
nénk ezen a helyen a keresztyén  
kultúrát terjeszteni úgy, hogy  
K risztushoz vezetünk ...

K özösséget akarunk építe
n i...  K risztust, az U rat úgy 
prédikáljuk, hogy kultúráját 
terjesszük és közben egy k özös
séggé form álódjunk, mert ah o
gyan a m egfeszített Krisztus 
két karja átöleli a világot, úgy  
hív és toboroz, im ádkozik ér
tünk, hogy övéi legyünk. Rév
be érkeztünk, Révfülöpre. 
A  m egpihenés és töltekezés he
lyére, hogy azután az örök rév
partokhoz is K risztus szeretete 
hajtson m inket. A z igehirdetés 
után Veperdi Zoltán diakónus 
lelkész, az O rszágos Egyház 
osztályvezetője felolvasta az  
alapító okiratot, m elyet az 
alapkőben elhelyeztek. A z  
alapkő fö lött elhangoztak az 
áldó igék és a püspökkel az élen  
a jelenlévő lelkészek kalapácsü
tései közben pecsételték m eg az 
O ktatási és K onferencia K öz
pont m egalapítását.

Krizsán András építészm ér
nök -  az épület tervezője -  el
m ondta, hogy a m eglévő épü-

■ n

I A L A P Í T Ó  O K I R A T
"... a z én Igém, 

am ely szám ból kijön: 
nem  tér vissza hozzám  üresen, 

hanem  véghezvisz! am it akarok, 
eléri célját, am iért kikenem .'

ÉZS.55.11

A Magyarországi Evangélikus Egyház hálát ad  Istennek, hogy a  
Kormány 1052/1993./VII.6./Korm. határozata alapján a 
Révfülöp, Füredi u. 1 (HRSZ : 1138) szám alatti, volt evangélikus 
pedagógus üdülőjét Ismét tulajdonába és használatába 
vehette. t
A múlt értékelnek és hagyományainak tlszteletbentartásával 
egy új, korszerű oktatási központot kíván kialakítani, melyet 
Révfülöp község Önkormányzata Is támogat. Az épület 
átalakítását és bővítését Krizsán András okleveles építészmérnök 
tervezte.

Az ünnepélyes alapkőletétel 1994. Június 3-án, pénteken 
délután 4 órakor Szebik Imre, az Evangélikus Egyház északi 
egyházkerülete püspökének szolgálatával történt.

A Szentháromság egy Igaz Isten áldása legyen az épülő új 
evangélikus oktatási központon, az abban szolgálatot 
végzőkön és mindazokon akiknek otthona lesz ez a  ház.

/>

. cpr. Harmati Béla
püspök-elnök

Révfülöp, 1994. Június 3,
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Tekintetük a semmibe meredt.
Céltalanul, holnaptalanul várták, 
hogy végre történjen velük valami. 
Otthonukból elűzték őket, idegen emberek. 
Mindenüket hátrahagyva, 
puszta életüket mentették.
Menekültek lettek.
Otthontalan, gyökerüket vesztett, 
mindenhol idegen menekültek.

Szíven üt a látvány, Istenem!
De ne hagyd elfordítanom fejem, 
s az egészet elfelejtenem! 
írd, vésd, égesd a szívembe, 
hogy soha, senkinek 
ne kelljen előlem menekülnie!

BARANGOLÁS BIBLIAI TÁ JA K O N
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A Betesda-tava után ma ismét egy tóval ismerke
dünk meg. A városlakók számára nagy gondot jelen
tett az a kiszolgáltatottság, amit egy ellenséges ostrom 
idején a víz hiánya okozott. A mintegy hétszáz évvel 
Jézus születése előtt uralkodó Ezékiás király nagysza
bású vállalkozással biztosította Jeruzsálem vízellátá
sát, ami az asszír fenyegetés miatt létfontosságú volt 
a városnak. A városfaltól keletre található Gíhón 
forrás vizét,-egy 533 méter hosszú, sziklába vájt alag- 
úton át, bevezettette a városba. Az így nyert vizet egy 
mély, sziklába vágott medencébe (ciszternába) gyűj
tötték, amely a Siloám-tava nevet kapta. Az alagutat 
kétfelől kezdték vájni. Sziklafalán máig olvasható az 
a felirat, amely az építők találkozásának állít emléket. 
A Siloám-tavának nevét az Újszövetségben János 
evangélista említi:

Egyszer Jézus és tanítványai megláttak egy embert, 
aki születése óta vak volt. A tanítványok megkérdez
ték: „Mester, ki vétkezett: ez, vagy a szülei, hogy 
vakon született?” Jézus válaszolt: „Nem ez vétkezett, 
nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy láthatóvá 
legyenek rajta Isten cselekedetei.” Akkor a földre 
köpött, sarat csinált, és rátette a vakon született em
ber szemeire, majd így szólt hozzá: „Menj el, mosa
kodj meg a Siloám-tavában” -  ami azt jelenti: kül
dött. Az pedig elment, megmosakodott, és mire visz- 
szatért, látott.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Hol van megírva?”
Az új cím egy új játékot rejt. Egy ismert m ondatot 

kell megtalálnod, melyet Máté evangéliumában olvas
hatsz. A mellékelt ábrán minden téglalap a keresett 
mondat egy-egy betűjét jelöli. Hétről hétre megadok 
egy mássalhangzót, amely a keresett igében szerepel. 
A játék négy héten keresztül tart majd, ami azt jelenti, 
hogy én csak négy mássalhangzót fogok közölni. Azt 
hiszem, ennyiből rá lehet jönni, hogy melyik m ondat
ról van szó. Segítségként elárulom, hogy a hetente 
közölt mássalhangzókat ABC sorrendben ismerte
tem. Az első a „d” . (Ebből következtethetsz arra, 
hogy „b” és „c” betűk nincsenek a keresett m ondat
ban.)

Azok, akik ham ar rábukkannak a helyes megfejtés
re, hétről hétre plusz kérdésekre is válaszolhatnak 
majd, s így gyarapíthatják pontjaikat. Beküldendő a 
keresett mondat, és az, hogy hol van megírva!

Kérlek Benneteket, hogy megfejtéseiteket a lap dá
tum át követő keddig adjátok postá ra !
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Otven éve hunyt el Kaj Műnk dán evangélikus lelkész

„A z igazságnak a  „szó” áll rendelkezésére.
A hazugság eszköze a  „kard” és a  „bilincs” .

(Kaj M űnk)

Neves drámaíró, publicista, költő volt a dán evangélikus 
lelkész, akinek három drámáját D. Or dass  La jo s  
fordította le magyar nyelvre. Gyermekkori neve P E 
T E R S E N  K a j  H a r a l d  L e i n i n g e n  volt. Másfél
éves korában vesztette el atyját, édesanyját pedig öt és 
féléves korában. Édesanyja közeli rokona, M ű n k  P é 
ter  vette magához. 18 éves korában örökbe fogadták. 
Érettségi után Koppenhága teológiai fakultásán folytatta 
tanulmányait, bár már gimnazista korában az újságírás is 
vonzotta. 1924-ben szerzett lelkészi képesítést és észak
nyugat Dánia tengerparti kis falujába hívták meg lelkész
nek. Haláláig itt élt Vedersőben feleségével, öt gyermeké
vel. A dán evangélikus egyház papja volt, bár tehetségének 
tudatában nehéz volt választania a tanári, költői, papi 
hivatás közölt, így egyszerű, de erős akaratú nevelőanyja 
tanácsát követte: „Pap leszel-e, vagy sem, azt majd annak 
idején magadnak kel! eldöntened! Mindenekelőtt azonban 
tanulj, tedd le a vizsgáidat!’’ P ap  l e t t  és az  m a 
rad t  h o l t á i g ,  bár közben a költészet terén s mint 
drámaíró is sikert sikerre aratott. Nevét nemcsak Dániá
ban, hanem a skandináv világ egész területén megismerték.

A 600 lakosú kis tengerparti falu lelkésze szeretett utaz
ni, élményeit megírta újságokban. Később egyes drámái
nak is alapja lett az utak tapasztalata. Eleinte csak a 
közelebbi országokba, Németországba, Franciaországba 
utazott. Amikor CANT c. darabjával ismert és ünnepelt 
íróvá vált, jelentős napilap kérte fe l munkatársának. Ek
kor anyagi függetlensége nagyobb utazásokra adott lehe
tőséget. Feleségével együtt Németországba, Franciaor
szágba, Olaszországba, Egyiptomba és a Szentföldre uta
zott. Újságcikkeiben a színházi élettel foglalkozott, de 
később, utazásai révén érdekelte a világ fejlődésének irá
nya: cikkeiben mind gyakrabban vetődnek fe l ezek a kér
dések. És mind tisztábban látta kirajzolódni a második 
világháború ijesztő képét. írásaiban kezdte elővigyázatos

ságra inteni hazáját, különösen a déli szomszéddal szem
ben Drámai költészetében is ezt fejezi ki, sürgeti Észak

<  f  c

egységét, „politikai” célként, követeli hazája felfegyverzé
sét. Ezzel a ténykedésével már nem aratott osztatlan si
kert, támadták mint drámaírót, de főképpen mint újság
írót, támadás érte Németország felől is. Támadni sokféle
képpen lehet,-de ez nem félemlítette meg, hazája megmen
téséért küzdött. E z é r t  h a l t  v é r t a n ú  h a l á l t  
1944.  j a n u á r  4 - é n  a G e s t a p o  e m b e r e i  e l 
v i t t é k . Másnap tarkón lőve az út mentén akadt rá egy 
vándor és vitte a szomorú hírt a papiakba.

Negyvenhat éves volt a kis falu szeretett papja, prédiká
tora, országa neves drámaírója (25 dráma, önéletrajz, 
prédikációkötetek, verskötet), publicistája és hazájának 
hű fia. Gondolatai túlélték. Néhányat érdemes idézni:

*  *  *

Jobb tévedni azzal, hogy szólunk, mint azzal, ha hallga
tunk.

*  *  *

Tisztességgel szenvedni jobb, mint önmagunknak áruba 
bocsátásával bármely előnyt szerezni.

*  *  *

Egy ember sohasem ér magasabbra, mint akkor -  ha 
térdel.

*  *  *

Az egyház*szimbólumai közé tartoznak: a galamb, a 
sas, a bárány, az oroszlán, a hal -  de sohasem a -  KA MÉ- 
LEON.

•  * »
A hit nem élhet ellenállás nélkül.

*  *  *

Lehet, hogy az életben nagyobb nyereség az, ha szám
adásra kerül a sor, hogy az ember 13 egyszerű parasztnak 
válik áldásává, mintha egy világ babérral koszorúzza köl
tőjévé.

*  #  *

K a j M ű n k  mindkettőt megismerte, a kis falu papja 
volt s hazája neves írója. V e n d e r sö  falucska dán pa
rasztjai szerették papjukat megérkezésétől kezdve, amikor 
még nem sejtették, hogy fiatalon az ország első emberévé 
válik! Később is őszinte szeretettel ragaszkodtak hozzá -  
de akkor már büszkék is voltak rá.

Schelken Pálma

f i a t a l o k  n a k

Vigyázz! -  Pihenj!
„Ha nem bírod már elviselni azt, amiben vagy, 
lépj ki, mint egy rossz cipőből; ringasd el magad... 
Ha a gondok elharapják már a torkodat, 
pihentesd a sebeket, ringasd el magad!"

Időnként meg kell állni, hogy 
legyen erőnk a továbbhaladásra. 
Időnként szünetet kell tartanunk, 
nemcsak egy sóhajtásnyit, egy lé
legzetvételnyit, néhány percig tar
tó feszült üresjáratot. Ez nem elég 
ahhoz, hogy legyűrjük fáradtsá
gunkat, kipihenjük kimerültségün
ket. Időnként ki kell lépnünk a 
rossz cipőnkből, ami szorít, ami
ben m ár képtelenek vagyunk lép
kedni a m indennapok egykedvűsé
gében. Sokan, sokszor énekeljük 
ezt a dalt az LGT-vel. Am ikor bé
kességre lenne szükségünk, am ikor 
arra vágyunk, hogy kiszakadhas
sunk a város tülekedő forgatagá
ból, a teljesítmény-orientált, túl
hajszolt, lármás világból. Ringasd 
el m agad... Időnként. De am ikor 
nincs rá idő?

M indenki szalad az idő után, 
hogy behozza az elveszett időt, 
vagy hogy éppen időt nyerjen, pe
dig mindannyiunknak adato tt -  
épp elég. Hiszen megvan az ideje 
minden dolognak az ég alatt. A pi
henésnek is. M ert nem örökmozgó 
az ember -  aki annak képzeli ma
gát, az fakir vagy elmebeteg. És aki 
sohasem képes a pihenésre, az 
előbb-utóbb kibírhatatlanná, ki- 
állhatatlanná válik.

Jézus nagyon jól ismerte a fá
radt, m unkában, mindennapi ta
posóm alom ban kimerült embert. 
Hiszen hányszor volt Ő is végsőkig 
kim erült: a negyvennapos böjtölés 
idején, am ikor felkészült halálosan 
nehéz küldetésére; a poros ország
u ta tjá rva  a tanítványaival; és ami
kor fáradtan leült a kút kávájára a 
déli hőség idején. Talán akkor is, 
am ikor a viharos tengeren hány
kolódó hajó mélyén elaludt... 
Mégis arra bíztat, hogy menjünk 
hozzá m indannyian, akik fárad
tak, erőtlenek vagyunk. Akiknek 
nincs időnk élni sem igazán, és fáj 
a fejünk, és a fáradtságtól lecsukó
dik a szemünk világos nappal. Hív 
magához, hív pihenni, megnyu
godni, csendben lenni, erőt meríte
ni. M ert ő tu d ja : a pihenés a meg
kopott szív újjászületése. A szoká
saiba, hétköznapjaiba halt ember 
feltámadása, és meg kell állnunk 
időnként, hogy tovább tudjunk 
menni, újra indulni új feladatok 
felé.

Hányán és hányán vártuk m ár 
hosszú hónapok ó ta  ezt a nyarat, 
a vakációt, a kikapcsolódást, a 
szabadságot, a lélegzetvételnél ki
csivel hosszabb szünetet! Tervez
tünk, számolgattuk a heteket, na
pokat, elképzeltük az idegen, vagy 
talán jól ismert tájat, ahová indul
ni készülünk, m agunk előtt láttuk 
a tavalyi táborokból m ár jó l ismert 
arcokat, akikkel majd találkozni 
fogunk újra, felidéztük m agunk

ban az emlékeket, a sok vidámsá
got, a felszabadult öröm öt. M ár 
szinte éreztük, hogy csak karnyúj
tásnyira van tőlünk a Balaton, szí
vünkben m ár szabadság volt, nagy 
várakozás. Hiszen úgy elhaszná
lódtunk egy év alatt! Szinte elve
szítjük évközben azt, akik va
gyunk, örökösen tennünk kell „va
lami nagyon fontosat” . ..

M ost m egállhatunk -  hogy az
tán majd tovább indulhassunk. 
Valaki egyszer ezt így fejezte ki: 
„Ahogy a zenében szükséges a szü
net, úgy kell nekünk a zajos, lár
más, feladatokkal zsúfolt világban 
a kikapcsolódás, a csönd, az új
donság varázsa. Az ember egy éle
ten át nem m aradhat szürke egyen
ruhába öltözött portása a rendnek. 
A vigyázzállást az becsüli meg, aki 
a „pihenj”-t is ismeri.”

Ä vakáció, a pihenés nem kivált
ság vagy luxus: arra való, hogy 
visszakapjuk m agunkat. Alkalom 
arra, hogy felemelkedjünk a hét
köznapok rohanó tempójából a 
szabadság felé, ahol van időnk

egymásra, m agunkra, ahol megta
nulunk újra örülni, játszani, ahol 
megtanulunk töltekezni -  Felülről. 
M ert ez az igazi pihenés. Oda men
ni -  talán menekülni -  ahol, Akinél 
megnyugvás vár, Akinek mindig 
van ideje rám  -  ránk, Aki megújít 
és felnyitja szemünket, hogy meg
lássuk az apró öröm öket, csodá
kat, szeretetének megannyi jelét.

S akkor talán mi is pihentetni 
tudnánk -  nyugalmat sugározni, 
békességet mások felé. És útika
lauznak szegődni hajszolt emberek 
mellé, hogy eljussanak a Pihenés 
Forrásához, hogy felfrissüljenek, 
új erőre kaphassanak. Testileg, lel
kileg újak, játékosak, öröm re nyi
tottak, terveket szőni, kirándulni, 
úszni, napozni, sétálni, focizni, 
szép tájakat látni bátrak, csöndben 
figyelők lehessenek, akik tudják, 
hogy kikapcsolódni időnként azért 
fontos, hogy aztán igazán be tud
junk kapcsolódni. Oda, ahol a he
lyünk van, ahol emberek várnak 
ránk, és új meg új feladatok.

Vgy

P A U L  R O T H :

Töltsük együtt a szabadságot

Istenem, legalább egyszer egy évben 
szeretném bezárni magam mögött a lakást, 
hogy elutazzam;
szeretnék akkor kelni, amikor tetszik, 
heverészni a napon, lubickolni a vízben, 
homokot szórni az ujjaim között.
Legalább egyszer ott kell hagynom a várost, 
hogy kiszellőztessem magam, 
hogy időm legyen.

Jöjj el velem, ha szabadságra megyek, 
a tengerre vagy a hegyekbe.
Légy velem, bárhová is visz utam.
Nemcsak az egyhangúságtól akarok szabadulni, 
szeretném a hangodat is tisztábban hallani 
a csöndben, a nyugalomban.

Istenem, szeretnék egyszer megint 
igazán apa lenni,
feleségemmel kószálni a szabadban, 
játszani a gyermekeimmel.
Szeretnék elolvasni egy könyvet, 
ami nem kötelező.
Akkor talán azt is jobban megértem, 
mennyire szeretsz.
Akkor talán jobban tudok majd imádkozni is.

Akkor majd megtudom, 
hogy mindig van időd ránk, 
mindig közel vagy,
hogy nem csupán a napra vágyom, meg a szélre, 
de mindenekelőtt
a Te szereteted napjára és leheletére.

H E L T A I J Á N O S :

Alvinczi Péter
és a heidelbergi peregrinusok

(Balassi Kiadó, Budapest, 1994.)

A hazai evangélikusság szempontjából is fontos munka 
látott napvilágot, kora tavasszal a H u m a n i z m u s  és  
R e f o r m á c i ó  sorozatban, Heltai János tollából.

Jelentős a munka tudományos értelemben is, mert ala
pos a forrásfeldolgozás, és a téma korábbi lényeges mun
káinak az ismerete és azok bemutatása is példaértékű.

A könyv három, lényegében önálló fejezetből áll. A feje
zetcímek a következők: Egy értelmiségi csoport a XVII.  
sz. elején, Az irénikus mozgalom gyökerei és David Pareus 
magyarországi hatása, Alvinczi Péter pályája és politikai 
eszméi.

Érdemes lenne a három fejezetei külön-külön is bemu
tatni, de a hely és műfaj erre nem ad lehetőséget. Pedig az 
első lényeges protestáns egységmozgalomról, annak teoló
giai, egyháztörténeti, politikai okairól és céljairól olvasha
tunk alaposan kidolgozott gondolatsorokat. Megérthetjük 
az irénikus mozgalom korabeli kudarcait is, de mindezt 
németországi környezetben. Ami azonban még lényege
sebb, a hazai protestantizmus történetének mindmáig ható 
fontos korszakának történéseit, a protestáns egység és 
különbözőség törekvéseknek színét és fonákját mutatja be 
a szerző társadalmi környezetében tárgyalva tanulmányá
nak a tárgyát.

A szerző az első fejezetben megkülönbözteti a magyar- 
országi XVI-XVII.  századi értelmiség három markáns 
csoportját. Időben a legkorábban külföldre utazó diákok 
arisztokrata családok sarjai, közülük sokan magas mű
veltséget szereztek és kifejezetten alkotó értelmiségi tevé
kenységet fejtettek ki, elég ha csak Zrínyire, Balassira 
utalok, de említhetném Forgách Ferenc és Istvánffy Miklós 
jeles történészeket is.

A világi értelmiségiek másik jelentős csoportját a kirá
lyi,fejedelmi, illetve vármegyei hivatalok, valamint a nagy- 
birtokosok gazdasági, diplomáciai, ügyvédi (jogi) felada
tokkal megbízott familiárisai alkotják. Példaként említsük 
meg Bocskai környezetéből Rimái Jánost, Péchi Simont, 
Káthay Mihályt.

Ez a két írástudó réteg, noha sok esetben kifejezetten 
értelmiségi munkát végzett, par excellence nem tekinthető

értelmiséginek. Valami hiányzott e csoportból, az értelmi
ség egy meghatározó tartalmi jegye.

A harmadik és létszámban mindenképpen a legjelentő
sebb értelmiségi csoport a klerikusok, a papi értelmiségiek 
csoportja. Ezen a csoporton belül a szerző csupán egy jó l 
körülhatárolható református értelmiségi réteggelfoglalko
zik, a heidelbergiperegrinációval. Erdély és Magyarország 
számára egyaránt kitüntetett jelentőségű a heidelbergi pe- 
regrináció időszaka. A Bethlen Gábor fejedelemsége alatt 
és közvetlenül az utána következő évtizedekben éppen a 
tudatosan szervezett egyetemjárás minden korábbit, de 
még a későbbi egyetemjárók számát is meghaladta. Az 
1595 és 1620 közötti nagy heidelbergi peregrinációban 175 
diákról tudunk.

A peregrinusok két jelentős csoportja papi, illetve városi, 
mezővárosi polgár vagy kézműves származék volt.

Ennek a peregrinációnak volt a legkiemelkedőbb alakja 
az ugyancsak papi származású Alvinczi Péter. A későbbi 
kassai református prédikátor, Pázmány Péter méltó pro
testáns ellenfele a hitviták során, és a hazai protestáns 
egységmozgalom egyik első vezéralakja. Külföldi tanulmá
nyait Wittenbergben kezdte 1598-ban, és csupán 1600-ban 
iratkozott be a heidelbergi egyetemre.

1605-ben került Alvinczi Bocskai fejedelmi udvarába, és 
a fejedelem udvari lelkésze lett. A Bocskai udvarában 
eltöltött időszak során két jelentős politikai irat elkészíté
sében volt meghatározó szerepe, az Apológia, illetve a 
fejedelmi testamentum megírásában. Az Apológia lényegé
ben Bocskait igyekszik felmenteni az arianizmus vádja 
alól. A fejedelmi politikai végrendelet a XVI. század első 
felétől vált Németországban szükségessé, ugyanis a feje
delmek tevékenysége ekkortájt kezdett kiterjedni az állam 
mind több területére. Az utódot kívánták bevezetni az 
uralkodás és kormányzás tudományába.

Csupán egy gondolatot emelnék ki, ami feltehetően 
Bocskai és Alvinczi közös szívügye volt: a nemzeti egység 
gondolata. Alvinczi egész életében azon munkálkodott, 
hogy a protestánsok által vezetett nemzeti egység érdekeit 
fogalmazza meg európai gondolati összefüggésekben, 
vagyis tipikusan értelmiségi szerepvállalás e tevékenysége.

Érdekes és tanulságos lenne még most is, közel 400 év 
elteltével végigkísérni Alvinczi Péter életútját, meg a hazai 
irénikus mozgalom alakulását, de itt és most erre nincs 
hely.

A Tisztelt Olvasó szíves figyelmébe ajánlom a kötetet.

Bárdossy György
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K ILENCVEN ÉVES A LU TH ER Á N IA
Az ötödik budapesti Bach-hét 

május 30.-június 5. között zajlott 
a Deák téri templomban. Az idei 
hétnek kiemelkedő eseménye volt 
a záró est, melyen a Lutheránia 
jubileumi hangversenyét hallgat
hatta meg a zsúfolt templom gyü
lekezete. A kezdés előtt Zászka- 
liczky Péter igazgató-lelkész jelen
tette be az eseményt, majd dr. Har
mati Béta püspök köszöntötte a 
jubiláló kórust. Beszédéből né
hány gondolatot adunk közre.

„Meghajtjuk fejünket azok em
léke előtt, akik mint régi vezetők -  
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, Kapi- 
Králik Jenő, Zalánfy Aladár és 
Weltler Jenő -  hozzájárultak ah
hoz, hogy kilencven éven keresztül 
ebben a templomban az egyházze
ne otthonra találjon ...

A Lutheránia egyet jelentett és 
jelent evangélikus zenei öröksé
günk ápolásával. Azzal a hagyo
mányőrző tisztelettel, amellyel 
Bach János Sebestyén műveit, az 
evangélikus korálok és istentiszte
letek világában gyökerező zenét 
megszerettették hazánkban. Tet
ték ezt az európai egyházzenei esz- 
mélés és útkeresés legjobbjaival 
párhuzam osan, főleg Zalánfy Ala
dár és Weltler Jenő munkásságán 
keresztül. Ők a legnehezebb évtize
dekben is, anyagi lehetőségek nél
kül, lelkesedéssel, egyházi összefo
gással évente előadták Bach pas

sióit, kantátáit, nagy műveit. Isko
lateremtő, nemzedékeket nevelő, 
kultúraformáló tevékenység volt! 
A Lutheránia jelenti azután a gaz
dag örökség mai kam atoztatását...

Ebben a tem plom ban nemcsak 
barokk dallam ok, hanem korunk

zenei alkotásai, mai egyházzenénk 
büszkeségei is megszólaltak. 
A hetvenes évektől kezdve különö
sen is Szokolay Sándor volt az, aki
nek művei -  közöttük azok, ame
lyeket kifejezetten a Lutherániá- 
nak írt -  o tt és szerte az országban

és külföldön is előadásra kerül
tek. ..

A Lutheránia jelentősége, hogy 
általa egyházunk és hazánk zenéje, 
kultúrája, hite, tradíciója ismertté 
vált szerte Európában és a vilá
gon... 1978-tól kezdve háromszor

egymás után Németországban járt 
az énekkar és rangos rendezvények 
során bizonyított, német országos 
és világrendezvényeken mutatott 
be magyar müveket.”

Köszöntötte a püspök a kilenc
ven éves Lutherániát, mai vezetőjét 
Kamp Salamon karnagyot. Trajtler 
Gábor orgonaművész-lelkészt és 
azokat, akik ezen az estén is énekel
tek a kórusban. Köszöntötte azo
kat is, akik korábban voltak Luthe
ránia tagok, vagy a zenekarban 
szolgáltak és szép számban megje
lentek a jubileumon.

A jubileumi hangverseny műso
rán Bach 29. kantátája („Wir dan
ken dir”) és a Magnificat szerepelt. 
Mindkét mű Isten magasztalása és 
ez méltó hang volt a kilenc évtize
dért való hálaadásra. A művek elő
adása is méltó volt a jubileumi alka
lomhoz. M intha a nagyszerű ese
mény fűtötte volna az énekeseket 
és a zenekar tagjait, szinte tökéletes 
előadásban hangolta a templomi 
gyülekezetét is Isten magasztalásá- 
ra. M ária énekének szólistái vol
tak: Zádori Mária, Németh Judit. 
Marosvári Péter, Szécsi István, or
gonáit: Trajtler Gábor. A Magyar 
Szimfonikus Zenekar kísért és 
Kamp Salamon vezényelt.

A Lutheránia hangversenyei 
mindig zenés áhítatok. Liturgikus 
keretben hangzanak el a művek. 
Igehirdetés, rövid meditáció is el

hangzik minden alkalommal. Ezen 
az estén Harmati Béla püspök Mt 
16,13-16 verseiben elhangzó két 
kérdésről meditált. Emberi oldal
ról hangzik a kérdés, kinek mon
danak az emberek és isteni oldalról 
a másik: „Ti kinek mondotok en
gem?” Boldog, aki Péter válaszát 
tudja ajkára venni.

A jubileumi hangverseny után a 
több éves szokás szerint a temp
lomudvarban gyűltek össze Luthe- 
ránia-tagok és sokan a gyülekezet
ből. Bach emléktáblája előtt Gryl- 
lus Vilmos, a gyülekezet felügyelője 
és az énekkar régi tagja mondott 
rövid emlékezést és megkoszorúz
ták Bach emléktábláját.

A felügyelőt megkérdeztem az 
est után, mint egyik legrégebbi tag, 
miként vélekedik a megtett útról? 
A kilencven évből közel ötven évet 
töltött az énekkarban. Akkor tit
kárrá választották és ez azt jelentet
te, hogy „mindent” kellett csinálni. 
Többek között kottamásolást is. 
Kőnyomatos kottákat írtunk és 
nagy élmény volt együtt dolgozni 
Zalánfy Aladárral és Weltler Jenő
vel. Ez a muzsika visszhangzik az 
emberben még sokáig -  válaszolta. 
Valóban ott visszhangzott mind
nyájunk szívében a Magnificat cso
dálatos Glóriája ezen az estén és ez 
volt méltó emlékezés az „ötödik 
evangélistára”.

Tóth-Szöllős Mihály

Beállva Isten szérűjébe
Interjú M agassy Zoltán diakónus lelkésszel

Emlékezés Gyóni Gézára
Olyan költőre emlékezünk, akit fiatalon, pályája 

virágkorában ragadott el a zord halál. Sajnos, ez elég 
gyakori a magyar irodalomban.

A Pest megyei Gyón községben élt Achim Mihály 
evangélikus lelkész. Fia, Géza itt született 1884. június 
25-én. Achim Géza később szülőfalujáról vette fel írói 
álnevét.

A lelkész fia Szarvason és Békéscsabán járt iskolá
ba, majd Pozsonyba került. Az ottani evangélikus 
teológia hallgatója lett, de megszakította tanulmá
nyait. Hivatalnoki pályára lépett.

1904-ben Versek címen adta ki első kötetét. Költe
ményeiben ekkor még Petőfi és Vajda hatása érződött. 
Témáit a szerelem, a sóvárgás és a mélabú képezték.

Az ifjú Gyóni Géza később újságíró lett, előbb Sop
ronban, majd Szabadkán. Újabb kötetei („Szomorú 
szemmel”, „Elet szeretője”) elismerést keltettek. A kri
tikusok felfigyeltek kitűnően csiszolt rímeire és jól sike
rült szimbólumaira. Verseiben ekkor már Ady Endre 
példáját követte. A nagy költő képei, új szó-összetételei 
erősen hatottak Gyóni Gézára. Adynak tisztelője és 
mesteri tanítványa volt, de sohasem vált utánzóvá.

1912-ben Gyóni lázadozott az ellen, hogy hazánkat 
a Balkánon folyó háborúba belesodorják. M int hívő 
ember, elítélte a vérontást. „De bitangul a mészár
székre, Cézár, én nem megyek” -  írta 1912 őszén egyik 
híressé vált versében.

1914-ben azonban megváltozott a véleménye. Mikor 
Oroszország hadserege a magyar határokat fenyegette, 
Gyóni Géza természetesen a haza védelmét tartotta 
szükségesnek. Maga is katonaként harcolt a fronton.

1914/15 telén a körülzárt Przemysl várának védői 
közé tartozott. Onnan küldte haza (repülőgépen) 
harctéri verseit. „Lengyel mezőkön, tábortűz mellett” 
című kötete annak idején nagy sikert aratott.

Különösen híressé vált „Csak egy éjszakára küldjé
tek el őket” kezdetű verse. A költő jól fejezte ki a 
katonák érzéseit: más otthon „csahos nyelvvel” haza
szeretetről beszélni és megint más a harctér poklában 
sínylődni. Reális képet ad a pusztulásról, mikor „a 
halál-gép muzsikál fölöttünk” . A vers szóösszetételei 
(„gránát-vulkán”, „gyilkos ólom-fecskék”) különösen 
figyelemre méltóak. Gyóni Géza legismertebb és leg
jobban sikerült költeménye ez.

A költő azonban nem lelkesedett a vérontásért. 
Harctéri verseiben megtalálhatjuk a krisztusi szerete- 
tet, a szenvedőkkel való együttérzést is.

Przemysl eleste után Gyóni Géza is fogságba ke
rült. H azánktól több ezer kilométerre, a szibériai 
Krasznojarszk környékén töltötte élete utolsó két 
évét.

A fogolytáborban sem hagyta abba irodalmi tevé
kenységét. Verseit vöröskeresztes postával küldte ha
za. Itthon jelentek meg Levelek a Kálváriáról és Rab
ságban című kötetei. Baross Zoltán 1927-ben Gyom
ról írt könyvében joggal állapítja meg, hogy ekkori 
költeményeiben „a szenvedő, a lelki válsággal küszkö
dő ember áll előttünk.” (Legszebb ilyen tárgyú verse 
a Rab magyar imája.)

Vallásossága, becsületes protestantizmusa adott 
erőt a költő számára, hogy a harctér és a hadifogság 
szenvedéseit elviselje. Kész volt áldozatot hozni baj
társaiért. Költészete ennek az önzetlenségnek és evan
gélikus erkölcsiségnek őszinte megnyilvánulása.

Dr. Merényi Oszkár irodalomtörténész az 1938 feb
ruári Protestáns Szemlében joggal állapította meg: 
„Gyóni istenérzése több irányban fejlett, nála megje
lenik a szeretet és a szenvedés Istene..., a rácsnyitoga- 
tó, a szabadító Isten, a szeretet és béke hatalma. 
Azután az Isten a nyugodt nagy elhatározások Istene, 
aki biztosan tartja kezében a világ kormányzását s az 
élet és a halál törvényének ura. Rajta kívül más út 
nincs és ő az élet egyedül lehetséges vigasztalása és 
ajándéka a tetten és szenvedésen á t . ..”

„O bús tengere vérnek, szennynek, / Mikor, mikor, 
mikor apad m ár” -  kérdezte Gyóni Géza 1917. június 
14-én, utolsó versében. Tizenegy nappal később -  
éppen születésnapján -  halt bele súlyos betegségébe. 
Harminchárom évesen távozott az élők sorából.

A költő élete a Duna-Tisza közéről indult el és a 
távoli Szibériában végződött. Rövid életpályája sok
színű volt. Költészete formai és tartalmi téren menet 
közben sokat változott. A XX. századi magyar iroda
lom egyik jeles költője volt a 110 éve született Gyóni 
Géza. Tiszteljük benne a jelentős tehetségű, evangéli
kus hitéhez a megpróbáltatások idején is ragaszkodó, 
sokat vívódó és mélyen őszinte embert.

Dr. Merényi László

O lv a s ó i levél

-  Lassan vége az első tanévnek, 
amit első helyeden, a nemeskéri 
gyülekezetben töltöttél. Kérlek, 
m utatkozzál be az Evangélikus Elet 
olvasóinak!

-  Magassy Zoltán vagyok. Ö t
gyermekes papi család harm adik 
tagjaként születtem Csornán 1963. 
április 6-án.

-  M it csináltál korábban?
-  Ajkán dolgoztam. A vasúton 

forgalmi szolgálattevő voltam.
-  A szentelésed 1993. szeptember 

12-én volt itt, Nérrieskéren, antélyen 
én is résztvettem. A meghívódon az 
ige új munkádhoz igaz mottó: „Jé
zus szertejárt, jó t tett és meggyó
gyított mindenkit, akin az ördög 
hatalmaskodott, mert az Isten volt 
vele..." A gyülekezet is meghívott, 
beiktattak már?

-  D iakónus lelkész vagyok. 
Többen is vagyunk, akik vala
mennyien levelező tagozaton vé
geztük el a Teológia három  éves 
tanfolyam át. A fölszentelésünknek 
több feltétele volt: jeles vagy jó  
végbizonyítvány, gyülekezeti meg
hívás, világi foglalkozás feladása, 
püspöki jóváhagyás. Ezeken a lép
csőkön túljutottam  én is, de ezt 
számomra megelőzte az elhívás. 
Papi családból származom, még
sem volt természetes, hogy én is 
hitre ju to ttam ; sőt vezető lettem. 
Jézus Krisztus m ár keresztségem- 
kor megszólított, Ő m ár akkor 
tudta, mi lesz belőlem, én azonban 
az élet dolgai közepette elfeledkez
tem Róla, az Életről. A keresztelési 
igém Lukács 9,24 volt. U tólag 
visszanézve, öntudatlanul ugyan, 
de megtérésem előtt meg akartam  
az életemet tartani, mai szóval: 
megvalósítani önmagamat. De az 
Ú r Jézus nem hagyja, hogy az övéi 
elvesszenek. Több, mint hat évvel 
ezelőtt rádöbbentett erre az igére. 
Szorgalmasan jártam  a szombat- 
helyi ifiórára, sőt még egy katoli
kus közösségbe is. De egyedül vol
tam, am ikor szembesültem addigi 
életemmel és az élő Úrral. Im ád
ságban kértem bocsánatot, hogy a 
magam feje után mentem, és kér
tem, vezessen és használja föl élete
met tetszése szerint. Luther írja: 
,,.. .a megtérés nem más, m int visz- 
szatérés a keresztséghez” azaz: Jé
zus halálához és feltámadásához, s 
az ebben való hithez. S a napon
kénti megtérés is visszatérés, elmé
lyülés Jézus kereszthalálában.

Hinni Jézusban nem befejezett 
tény, hanem állandóan cselekvő 
életet jelent.

-  M ondd el egy hetedet a gyüle
kezetben. Nemeskéren milyen szol
gálataid vannak, milyen körzet tar
tozik hozzád?

-  H étfőn és csütörtökön az új
kéri, kedden a simasági iskolá
ban tartok  h ittanórákat, déltől 
3-3 órában. U tána látogatni 
szoktam , de figyelnem kell az 
időt, mivel au tó  hiányában csak 
autóbusszal, esetleg vendégfuva

rossal tudok közlekedni. Vasárnap 
10 órakor Nemeskéren, du. 2-kor 
pedig felváltva Simaságon vagy 
Újkéren-Felszoporon van isten- 
tisztelet. Nagyünnepeken Nagy- 
lózson és Sajtoskálon, otthonok
ban van együttlét. Összesen 15 he
lyen van több-kevesebb hivő. Va
sárnap de. még hittanórák is van
nak a távolabb lakó gyermekek 
számára.

-  Kap-e a gyülekezet anyagi se
gítséget a műemlék-templom fenn- 
’ tartására 'ÍCOÍsZerÜsitésére (pl. vilá
gítás)?

-  A templomra ittlétem rövid 
éve alatt még nem kaptunk anyagi 
segítséget, ellenben a lelkészlakás 
belső gázszereléséhez 2-szer 100 
ezer Ft-ot kaptunk. Ez a költségek 
kevesebb, mint a felét fedezi, de így 
is nagy segítség!

-  M ekkora a gyülekezet lélek-

•*" A z elmúlt 40-50-60 esztendő
ben talán soha nem ültünk így 
együtt a pestszentlőrinci „kék" 
templom padjaiban, m int ez év 
június 7-én délután. Fiatalként 
együtt voltunk minden vasárnap 
délelőtt a templomban, délután az 
ifjúsági összejövetelen, de az is
tentiszteleten a f iú k  Jent voltak a 
karzaton az orgona körül, hiszen 
akkor még - villanymotor hiányá
ban -  fú jta tn i kellett, a záróének 
után pedig elsőkként igyekeztünk  
a templomajtóba, az iratterjesztő  
asztalok mellett helytállni. A lá
nyok lent a baloldali első padok
ban ültek, együtt vagy a szülők
kel. A későbbi évtizedekben pedig 
szétszóródtunk az ország vagy a 
világ különböző részeiben.

M ost viszont a különleges alka
lom összehozott bennünket az oltár 
előtti padokba, őszhajú idős nyugdí
jasokat, nagymamákat, nagypapá
kat. Csutiné Kovács Kati szervezé
sében összejöttünk vagy harmincán, 
az 1940-es években konfirmáltak. 
Nagy volt az örömünk. Ahogy ré
gen is -  az Igével kezdtük, hálaadó

száma ? Mennyien vesznek részt hit
oktatásban ?

-  A gyülekezet összlétszáma: 
440 fő, ebből választó tag: 320 fő, 
hitoktatáson kb. 60 gyermek vesz 
részt, három  helyen.

-  Segítséget, bátorítást kapsz-e 
munkádhoz ? M ik a terveid?

-  Van egy középiskolás lány, 
aki a hitoktatásban segít, neki na
gyon örülök. Gyülekezeti tervem 
az, hogy a Jézusról szóló jó  hírt a 
közöm bösökhöz is elvinni, mun- 
katársakat'neVélni'^ifjú jegyesként 
pedig az, hogy szerető és jó  társa 
legyek Imreh Zsuzsannának, aki 
jelenleg még a Győri Szeretetház- 
ban gondozónő.

-  Köszönöm a beszélgetést és k í
vánom, hogy Isten áldása legyen to
vábbi szolgálataidon, egész élete
den!

imádsággal fo ly ta ttuk , majd az új 
gyülekezeti teremben késő estig be
szélgettünk. Volt miről. Ifjúságunk 
emlékeiről, az elmúlt évtizedekről, 
családunkról, az örökre eltávozók- 
ról. Számba vettük, hogy k i miért 
nincs közöttünk. A találkozó előtti 
héten temettük el Juhos Jóskát, de 
felesége, M uci eljött közénk, hogy 
együtt emlékezzünk Jóskára.

Kiderült az is, hogy közülünk ke
vesen tartoznak még m ost is a pest
szentlőrinci gyülekezethez, de 
mindannyian megváltottuk, hogy 
ebbe a templomba, ebbe a gyüle
kezetbe hazajöttünk: Sorra
mondta el legtöbbje, hogy nem 
csak itt konfirm ált, hanem itt ke 
resztelték, enné! az oltárnál eskü
dött hűséget párjának, a gyere
keit, unokáit is itt keresztelték  
meg, sőt volt közö ttük  olyan, akit 
ennél az oltárnál szenteltek lel
késszé. Visontai Róbert és M ező
si Gyurka pedig évekig szolgáltak 
a gyülekezetben segédlelkészként 
és a templom szószékéről hirdet
ték az igét.

Kozári Vili, Kovács Karcsi,

K ákay Laci, Sokoray Karcsi, 
Dirner Éva, Balázs Béla, Frank 
Gyuszi, Juhász Dezső és a töb
biek mind boldog hálaadással val
lották meg, hogy az Ige hallgatá
sa, a konfirmáció, az ifjúsági bib
liakör, az úrvacsoravétel ebben a 
gyülekezetben, meghatározóvá 
vált további életükre. Ezért tud
tunk sok évtized után percek 
alatt újból egyek lenni, egy gyü
lekezetté válni. Nem nosztalgia 
volt ez, de ahogy teltek a negyed
órák, úgy váltak egyre csillogób
bá a szemek, már nem az ősz ha
ja t és a ráncokat meg a bicegő 
fá jós lábakat láttuk, hanem újból 
a régiek voltunk -  lélekben és ta
lán testben is. A lkalm i gyülekezet 
-  de gyülekezet, a Jézus Krisztus 
teste. Havasi Kálmán, a gyüleke
zet lelkésze, a szívélyes házigaz
da, elgondolkozva, meghatottan 
fig ye lt bennünket, az újból fia ta l  
öregeket. De jó  is így együtt! Jó 
lenne még sokszor így együtt len
ni, ennek a gyülekezetnek hdjlé- 
kában! így kellene minden gyüle
kezetben csinálni: rétegtalálkozó
kat. M ert erre van szükség! M ert 
erre szükség van!

J . G.

Lapunk 1994. május 1-jei számában 
megjelent olvasói levélre már közöltünk 
egy reagálást. Most egy újabb olvasói 
levelet kaptunk, melyet terjedelmi okok 
miatt részleteiben adunk közre.

„ ...V an  valaki, aki 1962-ben szüle
te tt és akit az  év karácsony m ásodnap- 
já n  szülei m egkereszteltettek, m ajd a n 
nak  idején m eg is konfirm álta ttak  és 
akinek ezek u tán  nem  volt tö b b  k ap 
cso lata sem az evangélikus egyházzal, 
sem a  gyülekezettel, es aki m ost 32 éves 
k o ráb an  közli egy evangélikus lelkész
szel, hogy »K özel egy éve elkezdett bib
liatanu lm ányozás során  a rra  a  követ
keztetésre ju to tta m , hogy az Ö nök ta 
nításai nem  egyeznek a Szentírással», 
mely a terem tő  Isten ihletett szav a" ...

K érdés: H ogyan v iszonyulhatnak a 
szülők a valláshoz és az  egyházhoz, ha 
gyerm eküket a  kritikus időkben meg
kereszteltették és m egkonfirm áltatták , 
an n ak  tu d a táb an , hogy gyerm eküknek 
m indez esetleg k á rá ra  lehet, a  későb
biek fo lyam án nem törőd tek  gyerm e
kük vallásos nevelésével és az egyház
hoz való kapcso la tával?  K érdés: Mi 
tö rtén t a  konfirm áció u tán ?  A konfir
m ációi o k ta tá s  a la tt szerzett vallási és 
egyházi ism eretei a  gyerm eknek elég 
gyérek lehettek ahhoz, hogy ismeretei 
a lap ján  csak úgy m agától kapcso lato t 
terem tsen a  vallással és az  egyházzal; 
m indehhez szülői vagy lelkészi segítség 
kellett vo lna, hogy m egértse és felfogja 
a  keresztyén vallás lényegét. M indezen 
segítséget b izonyára  nem  k ap ta  meg

sem a szülőktől, sem a lelkésztől és itt 
m ár felvetődik a lelkész felelősségének 
kérdése.

Ugyancsak izgalmas kérdés: A levél
író hol szerezte ismereteit az evangéli
kus vallásról, annak  tanításáról, am e
lyeket olyan fokon tud o tt összehasonlí
tani a  Szentírással, hogy a vallás tan ítá
sa nem a  „terem tő Isten ihletett szava”.

Nem furcsa, hogy valaki, aki közel 
húsz évig nem ta rto tt kapcsolatot az 
evangélikus vallással és egyházzal, az 
egyesztcndei Biblia-olvasás után  olyan 
m egállapításra ju t, hogy az  evangélikus 
egyház tanítása nem egyezik a Szent- 
irással és „nem  a terem tő Isten ihletett 
szava” .

Persze jó  lenne tudni, hogy a  levél 
írója miben látja a különbséget a Szent- 
írás és az evangéliumok tanítása és az 
evangélikus egyház hittételei között. 
Sokan vannak, és mennyien lehetnek és 
lesznek, akik a különbségre vonatkozó 
m egállapításaikat ugyan nem közlik se 
lelkésszel, se gyülekezettel, csak egysze
rűen elm aradnak, és keresnek egy 
olyan gyülekezetét, ahol hitük szerint 
közelebb já rnak  a tanításban „Isten ih
letett szavához". M a am ikor az evan
gélikus egyház létszáma egyre fogy, 
nem ártana, ha lelkészeink több gon
d o t fordítanának arra , hogy a külön
böző teológiai hittételek mennyiben 
egyeznek meg a  Szentirással, azaz a 
terem tő Isten ihletett szavával...”

Káldi Lajos
. gyülekezeti felügyeld

Reuss Andrásné

A BUDAI ÉS A PESTI EGYHÁZMEGYE 
EVANGELIZÁCIÓS JELLEGŰ CSALÁDI 

KONFERENCIÁJA
1994. július 25-től 30-ig, hétfőtől szombatig, Piliscsabán a Betel 

Evangélikus Missziói Otthonban 
(2091 Piliscsaba, Széchenyi u. 8.)

A konferencia elsősorban hitre vezérlő, lelkiekben elmélyítő jelle
gű, de kellő szabadidővel pihenést is nyújtó alkalom. Életkortól 
függetlenül mindenkit szeretettel hívunk erre az alkalomra. A gyer
mekek részére külön foglalkozást is szervezünk.
A konferencia július 25-én 10 órakor kezdődik. A befejező szombati 
napon hálaadó csendesnapot tartunk, melynek keretében dr. Harma
ti Béla püspök felavatja a missziói otthon új épületeit.

A szállásért és háromnapi étkezésért napi 300,- Ft-ot, ágynemű 
mosatásért 120,- Ft-ot kell fizetni. (Aki lepedőt és huzatot hoz, 
annak ez utóbbi összeget nem kell fizetnie.)

Jelentkezéseket az Otthon címére kérjük beküldeni.

„Fiatal” öregek
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/ -  NAPRÓL
Kegyelemből van üdvösségetek, hit által és ez nem 

tőletek van: Isten ajándéka ez! Ef 2,8.

VASÁRNAP Az egész sokaság örült mindazoknak a 
csodáknak, amelyeket Ő vitt véghez. Lk 13,17. (Jer 
10,6; Lk 5,1-11; Kor 1,18-25; Zsolt 73)

Valóságosan vagy lélekben indulnak ma sokan, 
hogy Téged halljanak, Neked énekeljenek, Hozzád 
könyörögjenek. Tudom, hogy ajándék nélkül senkit 
el nem küldesz, add hát, hogy sokan boldogan, 
nagyon boldogan vegyék észre.

Hétfő A megpróbáltatás munkálja ki az állhata
tosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipró
báltság a reménységet, a reménység pedig nem szé- 
gyenít meg. Róm 5,3-5. (Zsolt 25,5; Lk 14,25-33; 
Hós 14,2-10.)

Uram, most kezdem megérteni, miért is van annyi 
reménytelen ember! Amiről azt hittem, hogy egész 
egyszerűen emberi természetünk velejárója, most 
úgy tűnik, küzdelem és próba nélkül nem az igazi. 
Kérlek, adj nekünk hát bátorságot, hogy megismer
jük a valódi reményt!

KEDD Hírül adta az ÚR a föld széléig: M ondjátok 
meg Sión leányának: Jön már Szabadítod! Ézs 
62,11. (Thessz 5,9; Lk 9,51-56; Jn 4,1-14.)

Tudom, hogy sokan vallják: jön m ár Szabadítod. 
Azt is tudom, hogy nem kevesen vannak, akik térdet 
hajtva meg is tapasztalták, de mintha napjaink em
bere egyre kevésbé érzékelné: mennyi mindennek is 
foglya, s hány területen is leselkedik rá sorvasztó 
rabság. Uram, segíts, hogy meg ne szokjuk bűnein
ket, s feleslegesnek ne tartsuk a Hozzád kiáltást 
nagy mélységeinkből!

SZERDA Jézus mondja: Aki tehát hallja tőlem 
ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló 
lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a

n a p r a ---------
házát! M t 7,24. (Zsolt 62,7; 2K or 8,10-15; Jn 
4,15-26.)

Nincs olyan életpálya, melyet ne tépázott volna 
viharok sora, olyan életút, melyen ne lettek volna 
próbák, pedig mi azt szeretnénk! Új életet adó 
U runk! Formálj úgy bennünket, hogy ráébredjünk: 
M egtartónk Te éppen attól vagy, hogy elveszni nem 
engedsz!

CSÜTÖRTÖK Aki szűkén vet, szűkén is arat, és aki 
bőven vet, bőven is arat. 2Kor 9,6. (Péld 11,24; lK ir 
19,19-21; Jn 4,27-38.)

Szívesen játszadozom egy marék homokkal, me
lyet minél erősebben szorítok, annál kevesebb m a
rad ! A kevéske pénzüket görcsösen markolók, vagy 
az egyre többet és többet halmozók, mondd Uram, 
mikor értik m ár meg, hiszen annyi emberi élet megy 
tönkre?!

PÉNTEK úgy örülök beszédednek, mint aki nagy 
zsákmányra talált! Zsolt 119,162. (Jn 8,31; Lk 
9,18-26; Jn 4,39-42.)

Aki még nem volt mélységben, ahol elég volt egy 
szó, hogy roskasztó terhek alatt is emelkedni tudjon, 
akit nem rémisztett még meg igéd fényében, hogy 
rossz úton jár, aki még nem fogadott el Tőled bizta
tást élete valamelyik induló lehetőségéhez, az nem 
érti, mekkora a Te ajándékod! Vezess hát keresőket 
igéd megtalálásának boldogságára!

SZOMBAT Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma 
vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? lK or 3,16. 
(Ézs 66,1; M t 19,27-30; Jn 4,43-54.)

Istenem, lehet, hogy ezen a napon fejeződik be 
sok gyermek, fiatal számára egy-egy ifjúsági tábor! 
Olyan tudással engedd haza őket, amely befolyásol
hatja hétköznapjaikat, megváltoztatja vagy legalább 
elgondolkoztatja az őket ism erőket!

tataiin  Helga

Kősziklánk
Pünkösdkor olvashattuk újra 

Mt 16,13-18-at, s ismét eszembe 
ju thato tt teológus korom egyik él
ménye : Az egykori Szovjetunióból 
az akkori baptista elnök jött el, s 
tartott nekünk előadást, amit Jé
zus ígéretével fejezett be, hogy egy
házán a pokol kapui sem fognak 
erőt venni. Az akkori teológiánk 
egykori professzora ezt a monda
tot nem fordította, de mi megértet
tük, és szégyenkezhettünk a bap
tista teológusok előtt, akik akkor 
vendégeink voltak, és azóta is, 
mintha azt éreznénk, hogy az egy- 

' házon nemcsak hogy a pokol ka
pui, hanem a mindenkori politikai 
viharok, gazdasági gondok és a 
korszellem divatos áramlatai is 
mind erőt vennének.

Milyen vigasztaló tehát az, ami
ről Jézus beszél, hogy Ő építi fel az 
Ő egyházát! Ez a mi esélyünk! Di
vatos beszélni a sátán egyházáról 
és egyebekről. Jézus azonban az ő 
egyházának ígéri, hogy felépíti,

mégpedig kőszikla alapra, ami 
nem más, mint ez a bizonyságtétel, 
ez a hit, ez az ingyen való kegye
lem, ami bűnbocsánatot és újjászü
letést hordoz magában, növeke
dést: „Te vagy a Krisztus, az élő 
Isten Fia!”, vagy ahogy az egyik 
bibliai kézirat megőrizte: „Te vagy 
a Krisztus, a szabadító Isten Fia!” 
-  A kérdés csupán az, hogy az ő 
egyháza vagyunk-e (Mt 7,24-27)?

Kinek tartod te Jézust, és kinek 
tartom én? Követjük-e őt? M ond
hatjuk Keresztelő Jánosnak (Mt
3,1-12), aki a legutolsó pillanat
ban is tudakolta: „Te vagy-e az 
eljövendő, vagy mást várjunk?” 
(Mt 11,2-6) Ha igen, akkor Isten 
a törvény alapján ítél meg, aminek 
a kimenetele nem kétséges. Akkor 
a keresztség sem volna több, mint 
saját döntésünk és nem az irgalmas 
Isten döntése, aki Krisztus által 
kegyelmébe fogad, és így felmentő 
ítéletet hoz Krisztus kereszthalálá
ért. Akkor megvan annak is a ve

szélye, hogy megmarad az a vallá
sosság, ami Jézus korában az esz- 
szénusokat (és farizeusokat) jelle
mezte: „szeresd felebarátodat és 
gyűlöld ellenségedet.” (M t 5,43- 
48, Lk 10,25-37)

De m ondhatjuk őt Illésnek 
(lK ir 17-2Kir 2), aki ugyan a ha
gyomány szerint Isten ígéreteinek 
beteljesedése korában jön  el újra, 
de akkor a reménységünk csupán 
egy bizonytalan aranykor, amit Is
ten pótlásul ad az elveszett Éden 
helyett. (A fejlődés csúcsán? A ter
mészethez való visszatéréskor? 
A végső harckor a messiási király 
győzelmével, ahogy erre Jézus ko
rában a világosság fiai készültek a 
sötétség fiai ellenében?)

Vagy mondjuk őt Jeremiásnak, 
vagy egynek a próféták közül? 
M intha Isten ígéreteinek beteljese
dése számunkra távoli jövő volna 
(Jer 31,31-34).

Hiszen az ígéretek beteljesedtek! 
Kinek tartjuk őt? Ő a Krisztus, az 
élő/szabadító Isten Fia! -  Kőszik
lánk. Rozsé István

KÜLFÖLDI EGYHÁZI HÍREK
Német egyházak Kelet-Európáért

1994. február 27-én Németor
szág Evangéliumi Egyháza (EKD) 
és Diakóniai Szolgálata újabb 
kampányt indít Kelet-Európa 
megsegítésére. Arra szólítják fej 
német honfitársaikat, hogy a kelet
európai menekült-ellátás, a hábo
rúk áldozatainak és sérültjeinek, 
valamint a politikai változások kö
vetkeztében a társadalomból ki
szorult embereknek a támogatásá
ra szervezett egyházi gyorssegély
akciókat hosszabbtávú, rendszeres 
segélyezéssel egészítsék ki. Az 
EKD Tanácsa által szervezett se
gélyprogramban részt vesznek a 
Diakóniai Szolgálatokon kívül a 
Szabad Egyházak, a Gustav- 
Adolf-Werk és a M artin Luther 
Szövetség is. Kiterjed a program 
az egyházi pásztoráción és szociá
lis m unkán kívül fejlesztési tervek 
támogatására, valamint egyházi 
munkások képzésére is. (ÖTK)

*

Az emberiség vallási megoszlása

A földkerekség lakóinak egy- 
harm ada, 1,8 milliárd ember ke
resztyén -  ez derül ki az 1994-es 
„Világalmanach” adataiból. M á
sodik helyen, 971 millió hívővel az 
Iszlám, harm adik helyen 876 mil
lió emberrel a vallási felekezethez 
nem tartozók állnak. A hinduk 733 
millió, a buddhisták 315 millió hí
vet szám lálnak, a kínai népvallá- 
sok 187 millió, egyéb ágsíai vallá-

sok 143 millió, a természet- és tör
zsi vallások hívei 97 millióan, a 
sikhek 19 millióan, a New Age és 
egyéb szekták követői 19 millióan, 
a zsidók 18 millióan vannak, a sá
mánizmust 10 millióan, a konfu- 
cianizmust pedig 6 millióan köve
tik. (ÖTK)

*

Bibliai szövegek 2062 nyelven!

A Bibliatársulatok Világszövet
ségének február 1-jén kiadott jelen
tése szerint az 1993. év végéig 337 
nyelven jelent meg a teljes Szent
írás, további 799 nyelven az Újszö
vetség, és még 926 nyelven a Biblia 
egyes részei. Az 1993-ban 6 új 
nyelvre lefordított teljes Szentírás 
között szerepel az albán Biblia, va
lamint a mexikói mayák nyelvére 
lefordított Szentírás is. (ÖTK)

*

18 millió Biblia egy év alatt!

A Stuttgarti Bibliatársulat az el
múlt évben 18 millió Bibliát és 13,4 
millió Újszövetséget forgalmazott 
a Föld 111 országában. Ézen felül 
kiosztottak még 45,4 millió Evan
géliumot és 554 millió válogatást 
bibliai szövegekből.

1992-höz képest így az 1993-as 
Biblia-terjesztés 7,7%-kal nőtt. 
Észak-, Közép- és Dél-Ameriká- 
ban kereken 6 millió Biblia kelt el, 
Ázsiában kb. 5,3 millió, Afrikában 
3,4 millió és Európában 3,3 millió 
Biblia talált gazdára. (ÖTK)

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON KÖRNYÉKÉN

B alatonakali (evangélikus tem plom ) 
de. fél 10. Balatonalm ádi (Bajcsy-Zs. u. 
25.) du. 4. B alatonboglár (reform átus 
tem plom ) de. 9. Balatonfenyves (refor
m átus tem plom ) du. 6. Balatonfüred 
(reform átus tem plom ) du. 6. m agyar, 
du. 7. ném et. B alatonszárszó (evangéli
kus üdülő, Jókai u. 41.) de. 10. Felső- 
dörgicse (evangélikus tem plom ) de. 11. 
Fonyód (p ro testáns közös tem plom ) 
du. 4. Keszthely (evangélikus tem plom ) 
de. 11. Kővágóőrs (evangélikus tem p
lom ) de. fél 12. M encshely (evangélikus 
tem plom ) de. 10. Nagyvázsony-Nemes- 
leányfalu (evangélikus tem plom ) du. 2. 
Siófok (evangélikus tem plom ) de. fél
10. ném et, de. 11. m agyar. Szentantalfa 
(evangélikus tem plom ) de. 9. Zam árdi 
(A radi u . evangélikus im aház) du. 4. 
Z ánka (gyülekezeti ház, R ákóczi u.) 
de. 11.

j§
A B alaton  környéki istentiszteleti 

helyek kü lönböző  lelkészi h ivata lok
hoz ta rto zn ak . K özöljük ezeknek a  cí
mét és telefonszám át, hogy akik isten- 
tiszteleti a lkalm akon  kívül m ás ügyben 
keresnek lelkészi szolgálato t, m egtalál
ják  illetékes lelkészüket.

Keszthely: 8360 D eák  F. u. 18. Tele
fon: (83) 312-206.

Dörgicse-Kővágóőrsi társgyülekezet: 
8244 Dörgicse, F ő  u. 49. Telefon: (86) 
344-348. Ide ta rto zn ak : B alatonakali, 
Alsó-és Felsődörgicse, K ővágóőrs, Ba
dacsony, B alatonfüred, B alatonsze
pezd és Révfülöp.

M encshely: 8271 K ossu th  u. 24. Ide 
ta rto zn ak : N agyvázsony, Szentantal
fa, és Z ánka.

Veszprém: 8200 A rany j. u. 20. Tele
fon: (88) 326-701. Ide  ta rto zn ak : Bala
tonalm ádi, Balatonfűzfö.

B alatonboglár: 8630 R ózsa u. 6. T e
lefon: (85) 351-579. Ide ta rto zn ak : Ba- 
latonlelle, B alatonfenyves, B alatonm á- 
riafürdő.

Siófok: 8600 F ő  u. 220. Telefon: (84) 
310-549. Ide ta rto zn ak : B alatonszár
szó, B alatonfödvár, B alatonaliga és 
Zam árdi.

A VASÁRNAP IGÉJE
ISTEN NÉPE URÁRA MUTAT!
Jn 1,41-51

És ezt nem azért teszi, mert épp 
olyan a hangulata, kedve. Nem is 
akkor, amikor épp eszébe ju t. H a
nem azért, mert ez itt, a Földön, 
abban a környezetben, ahova Iste
ne őt letette, boldog feladata.

Akikről itt szó van, egyszerű ha
lászemberek -  mégsincs szükség 
rá, hogy egymásnak arról magya
rázzanak, milyen Messiásról van 
szó! Az egész ország népe várta azt 
a Szabadítót, Akiről a próféták jö 
vendölték, hogy eljön. G ondol
tál-e m ár arra, testvérem, milyen 
lenne az életed, ha Jézusról nem 
tudnál ? Ha nem tudnál m indarról, 
amit Ő hozott nekünk: szabadítá- 
sáról bűneinkből, hogy Isten elé 
állhassunk, mint gyermekei! Sza- 
badításáról halálunktól, hogy re
ménységünk legyen igaz és boldog 
életre! Merre tévelyegnénk saját 
gondolataink között, ha Ő nem 
mondaná meg: hol az út vissza, 
Istenhez? Volna-e értelme az éle
tüknek olyan, amiért érdemes is 
igazán élni?

Igénkben két ember is m ondja a 
másiknak: megtaláltuk! M egtalál
tuk a Messiást! Akiről a próféták 
jövendöltek! Micsoda magyará
zatra nem szoruló, óriási, életbevá
gó szenzáció! Közös ügy és közös 
ö röm ! -  Mai, megfáradt, Isten sze- 
retetén örülni m ár alig tudó, szür
ke szívű keresztyének, gondolkod
junk el ezen! N ekünk m ár nem 
óriási szenzáció, életbevágó ügy 
az, hogy Istenünk ilyen mélyre ha
jolt le hozzánk: Jézus U runk em
berré született? M egszoktuk a 
gondolatot, a tényt? Nem hiszem, 
hogy ha valaki belegondol, nem 
döbben meg, és megszokottként 
teszi félre Ő t gondolatai között! 
Vagy, ha igen, akkor Jézus késői 
tanítványainak szürke, kevés örö
m öt m utató élete az, ami Jézus 
U runk emberré létéről nem tanús
kodik úgy, mint ami életbevágó, 
óriási ügyünk!

Van-e élet fény nélkül? Van-e 
virág, amely nem vágyódik nap
fényre? Nincs. Nincs olyan szív, 
amely ne vágyódna tudatosan 
vagy tudat alatt Jézus Krisztus 
után. Testvérem. Te vittél m ár va
lakit Jézushoz? Ha nem, akkor ne
ked nem életbevágó szenzáció, 
hogy van Jézusod, Megváltód. A k
kor még csak szólítgatja a szívedet, 
de igazán még nem figyeltél oda

Rá. Ezért örömtelen sok szív. Be
teg a keresztyén élet. Nehéz talán 
elfogadnod, hogy Ő Isten Fia? Pe
dig aki szívvel megy Őhozzá, an
nak bizonyít: megmondja, ki vagy. 
És ad új nevet. Mellette válik Si
monból, aki gén-öröksége szerint 
Jóna fia, Kéfás, kőszikla. János
ból, aki a mennydörgés fia, a szere
tet szelíd apostola. Mellette válnak 
fanatikus nacionalisták minden 
embert m agukhoz ölelő keresztyé
nekké. Sok látványos és kevésbé 
látványos, de ugyanolyan meggyő
ző életváltozás történt Jézus mel
lett azóta is az emberiség történeté
ben. És hangzott ajkukon és hang
zik ma is a tanúságtétel: jöjj, és 
lásd meg, Ki Ő! A Messiás! O az 
áldások U ra, Ő nyitja meg nekünk 
az eget.

M indnyájan átéljük életünkben, 
hogy egy-egy ajtó előttünk bezá
rul. Rossz átélni, am ikor sietünk a 
villamoshoz vagy buszhoz, és épp, 
am ikor odaérünk, becsukódik 
előttünk az ajtó. Ennél nagyobb 
dolog, ha bezárul egy lehetőség, 
amihez reményt fűztünk. Amitől 
lehet, épp a kenyerünk függ. És 
milyen fájdalmas, ha bezárul előt
tünk valakinek a szíve, akit szere
tünk. És mi kívül m aradunk a be
csukódott ajtók előtt. Aki átélt 
m ár ilyet, az méri fel igazán, hogy 
mit is je len t: a mennyország ajtaja 
nekünk kinyílt, és előttünk nyitva 
áll! Bárm ikor Isten elé állhatunk 
dolgainkkal! A világ U ra egy perc
re sem zárja be ajtaját előttünk 
soha - ,  ha minden ajtó bezárulna 
előttünk, ez az ajtó, a Világ U rá
nak ajtaja, életünk folytatásának 
ajtaja nyitva áll. Jézusért, a Mes
siásért, aki nekünk M egváltónk, 
akinek nevében Istent A tyánknak 
szólíthatjuk. Testvérem, ha bármi 
fáj, egy bezáruló ajtó előtted, vagy 
életed zártsága, bűneid bilincsének 
ki nem nyíló zárja, vagy szíved ke
mény lakatja, vidd Jézushoz, Meg
váltódhoz. ígérete szerint meglát
hatod o tt, N ála a szám odra meg
nyílt eget.

N yírö  O lga

IM Á D K O Z Z U N K !

U runk! Add nekünk az  igazság és bé
kesség lelkét, hogy a k a ra to d a t elfogad
juk  egész szívünkkel, és cselekedjük te l
jes erőnkkel, az Ü r Jézus K risztus á ltal, 
ak i veled és a  Szentlélekkel él és u ra lko
dik  örökkön örökké. Ámen

H A EMENY
BÉK ÉSCSA B A

A z Evangélikus Szereteto tthon új 
szárnya elkészült. Ü nnepélyes fel
szentelése 1994. július 2-án, szom 
baton de. 11 ó rak o r lesz dr. H arm a
ti Béla püspök  szolgálatával. M in
d enk it szeretettel várnak .

R IG Á C S
A  V eszprém  m egyei B íróság  evangé

likus egyházi a lap ítv án y t jegyzett be az 
egyházközség nevén, m elynek fcélja a 
helyi gyülekezet életének fellendítése, 
kü lönös tekin te tte l az  ifjúság erkölcsi 
nevelésére és egyházi iskolák  tám o g a
tására . A z a lap ítvány  n y ito tt. V árjuk  
azok  csa tlakozását, ak ik  felelősséget 
éreznek R igács községért és evangéli
kus gyülekezetéért.

A z  a lap ítvány neve:  R igácsi E vangé
likus Egyházi A lapítvány.

Szá m la veze tő  f ió k :  Süm eg és vidéke 
T akarékszövetkezet, Süm eg

S zá m la szá m :  489-983850217

Az Evangélikus Külmissziói Egyesü
let -  a  R ádióm issziós m unkaággal 
együtt -  évi rendes közgyűlését a  pilis
csabai Béthel M issziói O tth o n b an  (Szé
chenyi u. 8 -12 .) a  külm issziói konfe
rencia keretében ta r tja  1994. jú liu s  16- 
án  reggel 9 ó rá tó l. E rre  az  egyesület 
tag ja it feltétlenül elvárja

az Egyesület Elnöksége

M E G H ÍV Ó
A z Evangélikus Teológiai A k ad é

m ia épületében (1141 Bp., R ózsavöl
gyi köz 3.) 1994. jú lis  4-én, hétfőn  de. 
9 ó ra k o r

N em eskürty István professzor 
„A m indig  időszerű  B ornem isza"  

cím en,
jú liu s  6-án , szerdán du . 3 ó ra k o r  pe
dig

G latz  Ferenc, az  E u ró p a  In tézet 
igazgató ja

„T örténettudom ány és egyháztörténe- 
tírá s” cím en ta r t  előadást.

M inden érdek lődő t szeretettel v á
runk .

A M ag y ar B örtönpasztorációs T á rsa 
ság im atém ája július 3-án:

Im ádkozzunk  azé rt, e lm élkedjünk 
a rró l, hogy az  egyházak  képesek legye
nek szakképzett le lk ipászto rok  biztosí
tásával a  k ivetetteken segíteni._______

M E G JE L E N T ! 
T erray  L ászló : Izrael és az 

evangélium
150 éves a  N orvég M isszió 

64  oldal. Á ra : 1 0 0 ,- F t

K apható  m ég: 
T erray  L ászló : Küldetésben 

M isszió történet dióhéjban 
150 oldal. Á ra : 1 50 ,- F t 

K aphatók a Sajtóosztályon

P Á L Y Á Z A T I F E L H ÍV Á S !
M ustárm ag  Keresztény Á ltalános Is

kola és G im názium  pály áza to t h ird e t az 
a láb b i tan á r i szak o k ra  (egyetem i vég
zettség e lő n y b en ): m agyar, történelem , 
m atem atik a , fizika, szám ítástechnika, 
angol, ném et.

É rdek lődni a  1 8 8 -8 1 -3 0 ,1 8 0 -2 6 -1 1 - 
es te lefonszám on lehet.

M egjelent a  T -T w ins k iadó  k iad ásá 
ban  D onáth  L á sz ló :  A  sze re te t le lem é
n ye  c. könyve, mely esszéket és teo ló 
giai írá so k a t ta rta lm az . A  könyv Sajtó- 
o sz tá lyunkon  is k a p h a tó  250 ,-. Ft-o% 
áron .

A P R O T E S T Á N S  T A N U L M Á N Y I 
K Ö Z P O N T

„Szent m űvészet -  G yógyító  
m űvészet”

cím m el konferenciá t szervez 
K őszegen 1994. ok t. 7—9-ig. 
T ém a: m űvészet és a  vallás, 

képzőm űvészet és k reativ itás, 
terem tés és képtilalom . A m űvészet 
szerepe az  önm egvalósításban , Isten 

p a ran csa  és az  önm egvalósítás 
k o rlá tá i.

A  K O N F E R E N C IÁ N  
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő K : 

Kisléghi N agy Á dám , T ó th  C saba 
festőm űvész.

Fekete G yörgy belsőépítész, Csete 
G yörgy építész.

T ov áb b i e lő ad ó k  felkérése 
fo lyam atban .

Jelentkezés és bővebb  felvilágosítás: 
D r. Lőrincz Z o ltán  teológus, 

m űvészettörténész 
9730 K őszeg, T áncsics u. 7. T el: 

94/361-808

SZ Ü L E T É S
K ustra C saba B p.-rákoskeresztúri se

gédlelkésznek és Kustráné Balázs M óni
ka h ito k ta tó n ak  jú n ius 13-án N IK O 
L ETTA  nevű első gyerm ekük született.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1994. Július 3.

1. Bécsikapu té r de. 9. (ú rv .) ifi. H afenschcr 
K áro ly ; de. 10. ném et B rauckhoff B eáta, de.
I I .  (úrv.) ifi. H afenscher K áro ly ; du. 6. dr. 
Z sigm ondy Á rp ád  X II. Szilágyi E. fasor 24. 
de. 9. Szitás A ttila  Pesthidegkút, II. Báthory 
u. 8. de. fél 11. K őszeghy T am ás Csillaghegy,
III . M áty ás k ir. ú t 31. de. 10. D o n á tb  László. 
Ó buda, III. Dévai Biró M . té r  de. 10. Bálint 
László Ú jpest, IV. Leibstück M ária  u. 36-38. 
de. 10. Blázy Lajos. V. D eák  té r 4. de. 9. 
(úrv .) G eröfi G yu láné  de. 11. (úrv .) P intér 
K áro ly  du. 6. Geröfi G yu láné  V II. Városlige
ti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirm ai Z o ltán  du. 
6. N agy  Z o ltán  V III. Üllői ú t 24. de. fél 11. 
K ertész G éza. V III. K arácsony S . u. 31-33. 
de. 9. K ertész G éza. V ili .  Rákóczi ú t 57/b. 
de. 9. szlovák Cselovszky F erenc V III. Vajda 
P é ter u. 33. de. fél 10. (úrv .) Z ászkaliczky Pál 
IX . T haly Kálm án u. 28. de. 11. d r. Rédey 
Pál. K őbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. 
(úrv .) Z ászkaliczky Pál X. Kerepesi ú t 69. de. 
8. dr. Szabó  L ajos Kelenföld, X I. Bocskai út
10. de. 8. (ú rv .) F erenczy E rzsébet de. 11. 
(úrv .) M issura  T ib o r  du. 6. M issura  T ib o r 
X I. Németvölgyi ú t 138. de. 9. M issura  T ibor. 
Budahegyvidék, X II. T artsay  V. u. 11. de. 9. 
(úrv .) B álin tné V arsányi V ilm a de. 11. (úrv.) 
B álin tné V arsányi V ilm a du . fél 7. K őszeghy 
T am ás X III. K assák Lajos u. 22. de. 10. ifi. 
K endeh  G yörgy. X III. F rangepán u. 43. de. 
8. ifi. K endeh  G yörgy  X IV . Lőcsei ú t 32. de.
11. (úrv .) d r. Szabó  L ajos X IV . G yarm at u. 
14. de. fél 10. d r. Szabó  L ajos Pestújhely,
XV. Tem plom  té r  de. 10. Bízik László. Ú jpa
lo ta , XV. H árty án  köz du . 5. ökum enikus. 
R ákospalo ta, Nagytem plom , XV. Régifóti út 
73. de. 10. Bolla Á rp ád . Rákosszentm ihály,
X V I. H ősök tere  de. 10. d r. K arn e r  Á goston . 
C inko ta , XVI. B atthyány I. u. de. fél 11. 
Szalay T am ás. M átyásfö ld , XVI. P rodám  u. 
24. de. 9. Szalay T am ás. Rákoshegy, X VII. 
Tessedik S . té r  de. 9. (ú rv .) K o sa  László 
R ákoscsaba, X V II. Péceli ú t 146. de. 9. 
M arscha lkó  G yu la  R ákoskeresz tú r, X VII. 
P esti ú t 111. de. fél 11. (ú rv .) K osa László 
R ákosliget, X V II. Gőzön G y. u. de. 11. M a r
schalkó  G y u la  Pestszentlőrinc, X V III. Kos
suth té r  3. de. 10. H avasi K álm án . Pestszent- 
im re, X V III. Rákóczi ú t 83. (ref. tem plom ) de. 
három negyed  8. H avasi K álm án . Kispest, 
X IX . T em plom  té r  1. de. 10. Széli Bulcsú. 
X IX . K ispest, H ungária  ú t 37. de. 8. Széli 
Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX. Ady E. u. 89. 
de. 10. G yőri Já n o s  Sám uel. Csepel, XXI. 
D eák  té r  de. fél 11 M ezősi G yörgy . Budafok, 
X X II. J á té k  u. 16. de. 11. (ú rv .) V eperdi 
Z o ltán  T örökbálin t, Szen t István ú t de. 9. dr. 
G a rád i Péter.

S Z E N T H Á R O M S Á G  Ü N N E P E  
U T Á N I 5. V A S Á R N A PO N  az o ltá rte 
rítő  színe: zöld. A délelőtti istentisztelet 
o ltá r e lő tti igéje: ApCsel 9 ,1 -7 (8 -2 0 ); 
az igehirdetés alapigéje: J n  1,42-52.

E V A N G É LIK U S R Á D IÓ M IS Z - 
S Z IÓ : 19 .00-19.15-ig, 41 m-es rövid
hullám , 7385 kH z
július 2. szom bat: Ú jtestam entum i iz
rae liták  -  T erray  László 
július 3. vasárnap : Dem e Dávid áh íta ta .

Levelezési cím : Evangélikus R ádió
misszió, 2142 N agy tarcsa , P f. 19.

EK

M enyasszonyi ru h a  készítéséhez 
szükséges a lap an y ag o k a t, kész fá ty la 
k a t, a lsó szo k n y ák a t, fejdíszeket, c ip ő 
k e t, v a lam in t kesztyűk  széles v á lasztékát 
k íná lja  v ásá rló in ak  a  T ay lo r és T ársa  
Kft. 1047 B udapest, B a rá t u. 1. 
Tel:-121-7838 9730. K őszeg, K ö rg a rázs
nál T el:94 /362 -170

Régi kü lfö ld i bélyeggyűjtem ényt, levélbo
ríték o t és század  eleji k ép eslapokat vennék 
azo n n ali fizetéssel. A lbert, B udapest 1213 
E rkély  u. 5. T el: 276-4667

LA K Á S
K iad ó , egy +  két félszobás, ö sszkom for

tos, telefonos, 70 m 2-es első em eleti lak ás a 
M oszkva té r  m ellett, jú liu s 7-tő l augusztus 
3-ig és au g u sz tu s 23-tól. T e l.: 1562-111

K iad ó  egy szoba  háló fü lkés, b ú to ro zo tt 
lakás K elenfö ldön . É rdek lő d n i: T el.: 
1382-360

Idős hölgy  felügyeletét vállalom  heti 3 a l
ka lom m al. V álaszt „ Jó szán d ék ” jeligére ké
rek , a  K iadóba .

E vangélikus
É le t

A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY
Szerkesztőség és kiadóhivatal
Postafiók 500. BUDAPEST 1447.
Telefon: 138-2360
Árusítja a Kiadóhivatal és a
Magyar Posta RT.

Index: 25 211 ISSN 0133-1302 

Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(940049/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési díj: fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzőnk 
meg és nem adunk vissza!
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„ A z irigység  é s  harag rövidíti a z  é le te t”

S i r á k  k ö n y v e

A TARTALOMBÓL

NE FELEDKEZZÜNK MEG ELÖLJÁRÓINKRÓL!

„NAPONTA HÁROMSZOR HARANGOZOK”

LELKÉSZEK ERŐPRÓBÁJA AZ EGÉSZSÉGÉRT Az ünnepi közgyűlés: H alas) Endre esperes, dr. H arm ati Béla 
püspök, Szabó László egyházmegyei felügyelő és dr. Sólyom 
Jen ő  egyházkerületi felügyelő

DR. A N D O R R A  R U D O L F:

H árom  éve tart a zsinat
Időközi m é r le g

A  zsinat három  éve kezdte el m űködsét, három  
éve válasz to ttak  meg nem  csekély m eglepetésem re 
a zsinat nem -lelkész társelnökének. H ogyan  lehet 
a zsinatnak  ezt az  első három  évét értékelni?

M indenek e lő tt meg kell m ondan i, hogy a  zsinat 
nehezebben halad  előre, lassabban  dolgozik, m int 
ahogyan az t az indu lásko r vártuk . 1991-ben nem  
hittem  volna, hogy 1994-en m ég alig leszünk túl a 
m unka felén. Ez k ívülről nem  egyszer k ritika  tá r 
gya. H ozzá szeretném  azonban  tenni, hogy az igen 
nagy időbefektetés (évi 10 zsinati nap , ezen kívül 
kinek-kinek elnökségi, b izottsági ülések stb .) elle
nére lassú előrelépés nekünk  tag o k n ak  legalább 
olyan keserves, m in t a  k ívü lállóknak , ak ik  ta lán  
gyorsabb  eredm ényeket várnak . H iába , be kell lá t
nunk , hogy a  dem okrác iá t nem  csak az állam i 
életben, hanem  az egyházban is nehezen tanuljuk  
meg. A  viták sokszor hosszadalm asak , néha ap ró  
részletkérdésekkel is igen sok id ő t tö ltü n k , ném ely
kor nagyon nehéz valam ilyen elfogadható  ko m p 
rom isszum ot terem teni az eltérő  á lláspon tok  kö 
zö tt. A zt azonban  szeretném  h a tá ro zo ttan  kijelen
teni, hogy a  zsinat m inden  tagja a  legjobb szándék
kal és nagy erőkifejtéssel dolgozik azon , hogy a 
zsinat jó  törvényeket hozzon.

A  zsinat fe ladata  igen nagy és fon tos. T isztában  
vagyok vele, hogy a  jó  törvények nem  biztosítják , 
hogy a M agyarországi Evangélikus Egyház élő, a

REMÉNYIK SÁNDOR

Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek -  
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést 
Egy óriás összhangnak lássak -  
A dolgok olyan bonyolultak 
Es végül mégis mindenek 
Elhalkulnak és kisimulnak 
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyüen ítélünk 
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy mind halkabb legyek -  
Versben s mindennapi beszédben 
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő 
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S  végül ne legyek más, mint egy szelíd

igen vagy nem,
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van 
Minden azonfelül.

1939.

m agyar társadalom  széles köreire h a tó  egyház lesz. 
D e jó  törvények is szükségesek hozzá, hogy azzá 
válhassék. A z 1960-as évekbeni zsinat idejében az 
egyház két törekvés ellentm ondásai k özö tt é l t : egy
részt az á llam hatalom  korlátozni k íván ta  a  vallás 
és az egyház szerepét a tá rsadalom ban , ennek érde
kében minél inkább  dom inálni, ellenőrizni k ívánt 
m inden vallási tevékenységet'. M ásrészt az egyház 
szám os tag ja  m egpróbálta  ezen nagyon nehéz felté
telek k ö zö tt is az egyház túlélését b iztosítani, alap- 
tevékenységeit fenn tartan i. Az akkori zsinat tö rvé
nyei e két törekvés kom prom isszum ait tükrözik , 
e lsősorban azonban  az á llam hatalom  nyom ását. 
E zért ezek a  törvények sem m iképpen sem alkalm a
sak  a rra , hogy a  következő években-évtizedekben 
m egadják  egyházunk tevékenységének kereteit. 
U g y an ak k o r az 1930-as évekbeni zsinat törvényei
hez sem lenne helyes visszatérni. A zóta rengeteget 
v á ltozo tt az ország, ip arosodo tt, városiasodon , 
em elkedett az  isko lai végzettség, és 1990 ó ta  
sokkal d em o k ra tik u sab b á  vá lto zo tt a  politikai 
rendszer, m in t a  ké t v ilág h áb o rú  k ö zö tt volt. 
E zért új tö rvényekre  van  szükség, ezeket pedig 
nem  kö n n y ű  jó l m egfogalm azni. E zért van  a 
sok v ita  a  zsinaton .

M indennek d acá ra  az t hiszem , hogy e lm ondhat
ju k : tö b b  fon tos és jó  tö rvényt m ár m eghoztunk. 
E lsőnek em líteném  a zsinati h itvallást, amely oko
san és korszerűen fogalm azza meg tan ításunk  lé
nyegét. A  m ásodik  az úgynevezett I. törvény a 
M agyarországi Evangélikus Egyházról általában. 
E bben m egfogalm aztuk az  egyház szervezetének és 
m űködésének alapelveit, például az t a  nagyon fon
tos kérdést, hogy ki az egyház tag ja  („aki a kereszt- 
ségben részesült, az  evangélikus egyháznak a 
Szentíráson alapu ló  h itvallásos tan ítá sá t elfogadja, 
vallja és képességei szerin t m eg tartan i igyekszik” , 
egyéb követelm ény nincs). F o n to s  volt az iskola
törvény elfogadása, hogy a v isszakapo tt iskolák 
világos jog i feltételek k ö zö tt m űködhessenek. Vé
gül fon tos a  m ost e lfogado tt bírósági törvény és az 
1939 ó ta  eltelt időszak jo g ta la n  egyházi h a tá ro za 
ta inak  sem m isitéséről szóló törvény, am elyek lehe
tővé teszik ezeknek a sérelm eknek egyértelm ű meg- 
szüntetétést, az ügyek jog i lezárását. (A  jo g ta lan 
ság oko z ta  súlyos nem -jogi k á ro k a t term észetesen 
nem  tud ju k  m egnem történ tekké tenni.)

LELKÉSZAVATÁSOK 
A DÉLI EGYHÁZKERÜLETBEN

1994. július 24-én, vasárnap délután 3 órakor 
a Deák téri templomban dr. Harmati Béla 

püspök lelkésszé avatja:

Aradi András 
Dénes Ilona 

János Zsuzsanna 
Németh Mihály 
Pálinkás Ingrid 
Vári Krisztina

lelkészjelölteket.

Az avatási istentiszteletre minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

EGY R O M B Ó L  Ú JR A  TEM PLO M  LETT
Hálaadás Tiszaföldváron

kérdezi Ezékiel. -  Megújul-e a 
templom és a gyülekezet is vele 
együtt? -  kérdezték sokan. 
S amit a helyszínen láttunk, re
ménységgel tö ltö tt el mindenkit, 
itt a megújulás csodáját láthat
tuk.

1992-ben kezdték el a munkát. 
Először a terrtplom tetőzete újult 
meg. A gerendák és szarufák 
gom básodása m iatt teljes cserére 
szorult. Az új tetőre rézlemezből 
csatorna is készült. A következő 
évben külső és belső vakolás fo
lyik és végre eltűnik az épület 
körül nő tt bozót és gaz, majd 
bekerítik a telket. Közben meg
újul a parókia is, majd ez évben 
a  külső-belső festést végzik el. 
Belül a porladó kövezetét kell 
kicserélni, majd a szúette pado
kat és belső' berendezést készítik 
el újonnan. És 1994. június 12- 
én pom pázatos szépségben áll a 
templom.

Dr. Harmati Béla, a kerület 
püspöke is m eghatódottan állt 
meg a templomban érkezésekor. 
Neki különösen is kedves, hiszen 
nemrég elhunyt szülei mindket-

H árom  héttel pünkösd után a 
megújult tiszaföldvári templom
ban ültünk hálaadó istentisztele
ten. Pünkösdi ige já r  az eszem
ben. Ezékiel látom ása (Ez 37!) a 
megelevenedett csontokról, a 
megújult Izráelről. Az a beszá
moló, melyet Halasy Endre espe
res, a gyülekezet lelkésze el
m ond, ezt a látom ást mai képek
ben ábrázolja.

A gyülekezet első temploma 
1806-1807-ben épült. Több mint 
kétszáz éve telepedtek meg az 
ősök itt, a Podmaniczky-birto- 
kon és legelső dolguk volt a 
templomépítés. Sajnos a vert fal
ból épült kis templom 1829-ben 
erősen m egrongálódik, ideiglene
sen helyreállítják, de újról kell 
gondoskodni. 1841-ben elkészül 
a jelenlegi parókia, és 1854-ben 
kezdenek a templom felépítésé
hez. A következő évben m ár áll
nak a falak, de m egtorpan az 
építés, m ert elfogy a pénz. Ek
kor a gyülekezet egyik tagja, 
Brengl M ihály tenyői bérlő fel
ajánlja a tem plom ra 5 hold föld 
termését úgy, hogy a földet a 
gyülekezet tagjainak kell meg
művelni, bevetni és learatni. 
1858-ban m int egy nagy család 
indulnak csapatostul a m unka 
elvégzésére. A felajánlás és ö s 
szefogás segíti a gyülekezetei a 
templom felépítéséhez. 1860. ok
tóber 21-én szentelik fel a tem p
lomot.

Több évtized óta a templom 
egyre használhatatlanabbá lett. 
K itörö tt ablakokkal, m adarak 
lakóhelyévé lett a belső, tele 
azok hulladékával és az ablakon 
benőtt az ecetfa ... Az épület kö
rül 2-3 méteres gaztenger, egyre 
rom osabb a kép, a gyülekezet 
tagjai egyre nehezebben hiszik, 
hogy ebből a rom ból még valaha 
tem plom  lesz. Az istentisztelete
ket a parókia egyik szobájában 
tarto tták , m ár-m ár arra gondol
tak, bontásra kerül a tem plom ...

M egélednek-e a csontok? -

Halasy Endre esperes, dr. H arm ati Béla 
püspök, Bácsi János szolnoki s.lelkész

m utat. Ebben a templomban 
hangozzék az ige azért, hogy 
megújuljon a szív és az élet!

Szabados Géza a gyülekezet 
felügyelője üdvözölte a püspököt 
és a vele együtt érkezett dr. Só
lyom Jenő  kerületi felügyelőt.

kcresztclcs az ünnepi istentiszteleten

ten ebben a faluban születtek, itt 
keresztelték meg őket és itt kö
töttek házasságot. Igehirdetésé
nek textusa Jn  7,40-46 volt. Sza
vait á tha to tta  az öröm , melyet 
itt mindenki érzett. A rommá 
lett templom megújult és meg
szépült.

Éllentét tám adt Jézus körü l... 
Végigvonul ez a történelmen. Az 
ellentét a származása m iatt tö r
tént. Ilyen korunkban is volt. De 
a tiszaföldváriak arról tettek val
lomást, hogy kell a templom, őr
zik a hagyományt. Hitet teszünk 
ma arról, hogy Istenhez akarunk 
tartozni és Jézus szavát komo
lyan vesszük. Itt Jézus szava, 
igéje hangzik. Istenre m utat, a 
másik emberre és a közösségre

LELKÉSZAVATÁSOK 
AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLETBEN

1994. július 23-án, szombaton délelőtt 10 órakor a Győri 
öregtemplomban Szebik Imre püspök lelkésszé avatja: 

Karsay Lajos 
Ihász Beatrix és 
Varga Gyöngyi 
lelkészjelölteket.

♦
1994. július 23-án, szombaton délután 3 órakor Takácsiban avatja 

lelkésszé Szebik Imre püspök 
Polgárdi Sándor 
lelkészjelöltet.

*

1994. július 31-én, vasárnap délelőtt 11 órakor Miskolcon 
a gyülekezet templomában Szebik Imre püspök lelkésszé avatja 

Schermann Gábor 
lelkészjelöltet.

Az avatási istentiszteletre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Halasy Endre esperes, a gyüleke
zet lelkésze foglalta össze a temp
lom történetét és a megújítás mun
káját. Erről szóltam írásom elején. 
Nagyon őszinte volt vallomása: 
„ ...ado tt Isten erőt ehhez a nem 
könnyű feladathoz, személy sze
rint nekem és azoknak, akik a 
munka terhét hordozták. Nagyon 
sokszor elfáradtunk, de soha bele 
nem fáradtunk. Minden kicsiny 
előbbre jutásnak örültünk. És ma 
boldogan énekelhetjük: Áll az 
Úristen temploma...”

Marosfalvi Ernő polgármester, 
mint a gyülekezet tagja, megható
dottan szólt és köszönetét mon
dott a szép templomért. Sólyom 
Jenő a templom utáni sóvárgásról 
szólt, hogy rendszeresen töltsék 
meg a templomot. Együtt örült az 
ömlőkkel a református gyülekezet 
lelkésze, Nagy Sándor és Czirmay 
Árpád martfűi református lelkész 
is. Tamási József katolikus plébá
nos -  aki menet közben többféle
képpen adta tanújelét a készséges 
segítségének -  gyülekezetével 
együtt jö tt el ez ünnepre, mert jó 
együtt ünnepelni. Szabó László 
egyházmegyei felügyelő az esperes
nek mondott köszönetét, a püspök 
pedig a testvéregyházak és a város 
segítségét köszönte meg.

Feltámadhat és megelevenedhet 
egy gyülekezet? íme a példa. Az 
ünnepi istentisztelet egyik legmeg- 
hatóbb réjze volt, amikor a püs
pök 7 gyermeket keresztelt meg. 
Ez is ad okot a reménységre! 
A pünkösdi Lélek legyen erősítője 
a tiszaföldváriaknr!' és elevenít
sen meg másokat is:

Tóth-Szöllős Mihály
1
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Csak egy darab vászon.
Mégis milyen nagy szolgálatot tesz.
Nélküle a hajó tehetetlenül himbálózna 
a hullámok tarajos hátán.
A szél akadálytalanul süvítene el az árboc mellett.
De a kifeszített vitorla felfogja a szél erejét, 
és munkája repíti a hajót utasaival a cél felé.

Amint a szél fúj, úgy munkálkodsz sokszor 
Te is közöttünk, Istenem.
Adj nekünk „vitorlát” :
figyelmesen hallgató füleket, és nyitott szívet, 
nehogy szavaid haszontalanul elszálljanak mellettünk!

NAPFÉNY
„ Vidám a Nap szeme, vigyáz reánk, 
még akkor is, míg éjszakában alszunk... 
Boldog a Nap szeme, vigyáz reánk, 
sok éber és alvó boldogtalanra...
Erős a Nap szeme, vigyáz reánk, 
k ik  botorkálva hordjuk gyöngeségünk."

(Weöres Sándor: Naphimnusz)

BARANGOLÁS BIBLIAI TÁJAK O N

Az Antónia erőd

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

,Hol van megírva?”SS*
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Jeruzsálem ^ □00 □□E
Jézus korában

L
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A Jézus születését megelőző évtizedekben, az 
idúmeai származású Heródes uralkodott az ország
ban. Élvezte ugyan a római hatalom bizalmát, de 
saját országának népe szemében megvetett uralko
dó volt. Ezt nagyrészt kegyetlen természetének is 
köszönhette.

Ám nevéhez nemcsak a könyörtelenség kapcso
lódik. Uralkodása idején nagyszabású építkezések 
indultak országszerte. A jeruzsálemi templom képe 
is teljesen megváltozott. A templomteret megna
gyobbították, és fallal, valamint oszlopcsarnokkal 
vették körül. A templomtól északra felépült az az 
erődítmény, amelyet Heródes a római császár, An- 
tóniusz iránti tiszteletből Antónia erődnek neve
zett el.

A képen egy makett látható, amin kitűnik, hogyan 
magasodik a hatalmas építmény a város fölé.

Jézus korában a megszálló rómaiak állomáshe
lyéül szolgált a vár. Itt hallgathatta ki Jézust Pilá
tus, mielőtt átadta volna őt katonáinak, hogy 
megkínozzák, megalázzák és feszítsék meg. A tör
ténetet, azt hiszem, mindannyian jó l ismerjük. Az 
erőd falai és félelmetes bástyái viszont mára szinte 
teljesen megsemmisültek a történelem viharos ese
ményei nyomán.

Hz a cim egy új játékot rejt, melyet az elmúlt 
héten kezdtünk. Egy ismert mondatot kell meg
találnod Máté evangéliumából. A mellékelt áb
rán minden téglalap a keresett mondat egy-egy 
betűjét jelöli. Hétről-hétre megadok egy mással
hangzót, amely a keresett igében szerepel. A já
ték négy héten keresztül tart majd, ami azt jelen
ti, hogy én csak négy mássalhangzót fogok kö
zölni. Azt hiszem, ennyiből rá lehet jönni, hogy 
melyik mondatról van szó. Segítségként eláru
lom, hogy a hetente közölt mássalhangzókat 
ABC sorrendbeiji ismertetem. Az első a„d” betű 
volt. Elkövetteti aát',a''hibát5' ho^y !az'’élmúlt‘' 
héten az egyik „d” betűt lefelejtettem az ábráról. 
Ezért elnézéseteket kérem! A mondat ABC sor
rendben következő mássalhangzója a „g”.

Azok, akik hamar rábukkannak a helyes meg
fejtésre, hétről-hétre plusz kérdésekre is vála
szolhatnak, s így gyarapíthatják pontjaikat. Be
küldendő a keresett mondat és az, hogy hol van 
megírva!

Ä plusz kérdés, amelyre most válaszolhattok az 
az, hogy ki mondja ezt a mondatot és kinek?

Kérlek Benneteket, hogy megfejtéseiteket a 
lap dátumát követő keddig adjátok postára!

A gyerekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Szeretem a napot, ahogy regge
lente előbukkan a háztetők mögül, 
vagy ahogy pihenni tér a nap vé
gén, és elrejtőzik a hegyek láncai 
mögé. Szeretem, ahogy cirógatja a 
bőröm, és visszatükröződik a víz 
színén. Szívom magamba, am ikor 
sugaraiba tartom  arcom at, és tu
dom, hogy nélküle nem élhetnék. 
Szeretem, mert átjár, besugaraz, 
mert maga az ingyen kapott bol
dogság.

Fekszem a fűben, süttetem ma
gam a nappal, megpróbálom érte
ni, hogy mi is ez a csoda, ami olyan 
egyszerű és mégis felfoghatatlan. 
Megpróbálom megfejteni a titkot, 
a napfény titkát. Eszembe ju t Fe
renc testvér, ahogy énekel a Te
remtőnek: „Áldott légy, Uram, és 
minden alkotásod! Legfőképpen 
Urunk-Bátyánk a N ap, aki a nap
palt adja, és ránk deríti a Te vilá
gosságod. És szép ő, és sugárzó 
nagy ragyogással ékes: a Te képed, 
Fölséges.” így szeretnék én is éne
kelni, ilyen önfeledten, boldogan, 
kitárt karokkal a Fény felé. Aztán 
eszembe ju t az az egyszerű kis ének 
is, amit kicsi gyerkőcként annyi
szor elénekeltem az óvodában: 
Süss fel nap, fényes n ap ... Játszot
tunk. Amikor elbújt a felhők m ö
gé, ezzel a dallal szólongattuk. Biz
tos voltam benne -  és most is biz
tos vagyok -  hogy em iatt az ének 
m iatt bukkant aztán újra elő a rej- 
tekéből. Süss fel nap, m ert meg
fagynak az emberek, megfagy ez a 
világ, az élet. Süss fel, hiszen dider- 
günk, fázósan húzzuk össze m a
gunkon életünk kabátját, mert 
m ostanában olyan nagy a hideg és 
a sötétség. Sokszor m ár arra gon
dolunk, hogy meghalt a Nap. 
Mégis hiszem, hogy nem halhat 
mpg. Nem hal meg soha! A nap
fény raméítye'óltfet akkor is, ha fe
kete felhők árnyékában dider
gőnk, am ikor botorkálva hordjuk 
gyengeségünk, félelmünkben fel 
akarjuk adni a küzdelmet, ezt a 
fájdalmasan boldogító harcot, 
hogy a Fényesség gyermekei le
gyünk.

Ez a remény tartja  bennünk a 
lelket, és adott erőt annak a fo
golynak is, aki a varsói gettó falára 
írta hitvallását: „Hiszek a N ap
ban, ha nem is süt éppen. Hiszek 
a szeretetben, ha nincs is benne 
részem. Hiszek Istenben, ha nem is 
látom !” M ert vidám, boldog és 
erős a N ap szeme, és vigyáz ránk. 
Tudom.

Szeretem a napfényt. A napkel
téket és napnyugtákat, a mindent 
bearanyozó sugarakat; az Erőt,

ami egyre csak árad, átjár, öröm öt 
teremt; Istent. A hangját hallom: 
napsugarak zúgását, és számban 
nevének jó  íze van, és ettől a ra

gyogástól születhet meg bennem is 
a „köszönöm”. Igen, szeretlek, Is
tenem.

Szeretnék napraforgó lenni, aki 
Feléd fordul, a Te fényedből él, aki 
Rád vár, hogy kibontsd szirmait. 
M ert Téged semmi erő nem győz
het le, hiszen magad vagy az Erő. 
M ert Téged senki nem kényszerít
het, hogy osszad szét sugaraid, hi
szen mindenkinek adsz magadból, 
ingyen. Szétosztod életed közöt
tünk, hogy élhessünk. Vidáman, 
boldogan, Erődből, Erőddel, 
mindörökké.

vgy

PAUL ROTH:

Hajnalodik

Uram, még sötétség honol a város fe lett.
A házak szurdokaiban a villamosok 
még nem csöngették fö l  a napot.
De az én vekkerem már csöngetett.
M ost félálomban vagyok, és bosszankodom, 
mert fö l  kell kelni.
Hogy megint elkezdjek egy napot,
amely szürkén és megszokottan közeleg felém .

Hála Neked, hogy megajándékoztál az alvással -  
e hétköznapi szabadsággal.
M ost pedig segíts nekivágni annak, ami jön.
Add, hogy ma is, mint máskor, kisüssön a nap, 
jó  melegen, és telve fénnyel.
M ajd amikor a sötétség meghasad, 
s az ablakok visszaverik az első sugarakat, 
mi is fölébredünk egészen,
új erőben, új reménnyel, hogy aznap minden sikerülni fog . 
Es amikor lángra gyűl a fény , az én reményem is fellobog.

Uram, egynémely nép 
istenként imádta a napot.
M ert fén ye  elűzi az éjszakát, 
mert melege hív létre minden élőt, 
mert lángtüzű keze büntet.
Nem is voltak a legrosszabb pogányok.
Tudjuk, hogy a tűzvörös gömb 
művednek csak parányi része.
Mégis hagytad, hogy jelképeddé legyen, 
ahogy elűz árnyakat és borzalmakat, 
ahogy meleget és termékenységet ad:
A Te legszebb és felülmúlhatatlan szimbólumod.

Uram, légy napsugara most pirkadó napomnak.
Tölts be fénnyel, hogy semmi ne borítsa sötétbe 
mai gondolataimat és utóimat,
hogy sötét zugokban,. rosszkedvben, .
homályos helyzetekben visszatükrözzem világosságodat. 
Hagyd, hogy szeretetedtőlfölmelegedjem, 
mert szivemet fagyossá és dermedné tette a sötétség.
És keltsd fö l  bennem a Te életedet, 
hogy szereteted sugarát ne rejtsem el.

Uram, légy ma városunk fe le tt,
utcák és terek fe le tt, üzletek és hivatalok fe le tt,
iskolák és bankok fe le tt, igazság és igazságtalanság fe le tt.
Találj rá szívünkre és agyunkra
szeretted láthatatlan sugarával.
M ert legvakítóbb neoncsöveink és legjobb olajkályháink 
még mindig nem tették városunkat sem a fény , 
sem a meghitt melegség városává.
M ert olyan sokan vannak,
akiknek a nap csak világító test,
eszköz, hogy lebarnuljanak,
de nem értik, m it mond, m int jelkép,
hogy Rád mutat, ősforrására minden fénynek,
minden életnek,
minden szeretetnek.

Kövek és pillangók
.. Sugarat fon a fájdalomból 

szivek rokkája 
Hosszan kondul 

I d ő - to r n y á n  a  jel-harang.
A „Belül ragyog

hatsz” c. verskötete 
után az idei könyv
napon Kövek és pil
langók címmel vá
logatott verseivel 
jelentkezett Tóth 
Sándor, a közös 
sorsunkért aggódó 
költő és közéleti 
ember. Határozott, 
sok mindenre figye
lő parlamenti föT  
szólalásai, a ke
resztény szellemisé
get fé ltő  és őrző 
gondolatai lírai so
raiban is kifejezésre 
jutnak. A gyermek
kor élményeiből jit- 
kadó természet sze- 
retete, a szülőföld 
rőt, az otthonról Iw 
zott maradandó ké 
pek, mint figyel
meztető jelek tük
röződnek soraiban:

(Diófa)

KÖVEK
ÉS

PILLANGÓK
... Keresd a völgyek ingujjában 
a lopva surranó Napot 
Szívedhez ér, hol megtalálod 
az árván hajló ősi ágat, 
mely titkos virágot hordozott ...

(Nap-kiáltó)

Kertek dísze Zöld  gallérján 
Törvényt szab a fá kn a k  rangja 
Szótlan gyökér a mélyből tartja 
törzsét új égig növeszti fel.

jég-ágat hajt egy 
óriási váza 
máza zöld a 
tél hóval cicomázza

írja egyik szép téli versében.
Az emberi összetartozás, az ember és a természet 

kapcsolata, a természet, az évszakok az ősi törvényt, 
a folyamatosságot tartó képei a továbbélés rendíthetet
len hitével fonódnak össze soraiban.

Közéig az est nap színét ha veszti 
arany tallért hűvös tóba ejti

Mennyi kincs e látomásban érzed 
hulló lombbal új ígéret ébred 
hogy mi elvész csak avar takarja 
tél utánig -  kizsendül tavaszra.

(Évszak-váltó)

Kiemelkedik versei közül az Isztambulban írott -  és 
Szabad Györgynek ajánlott -  Kossuth emlékét idéző 
írása:

... Tények és legyint az űzött 
lépcsőn áll, indulna fe l  
Háza, kertje idegenben 
S  madara sem énekel

Tény -  valóság közt maradni 
nem más, mint történelem 
Hogy beszéljen bölcsek módján, 
k i vesztett az életen

A Kék szemafor-ban 
ismét a bizakodás hang
ján szól:

topáz fén y  a pálya mentén 
havat szitál rá az égi rosta 
az utat is fehérben ra- 
gyogtatja
évkönyvemből néhány 
tiszta lap még

Tóth Sándor mint mű
fordító is ismert, lefordí
totta Selma Lagerlöf hí
res könyvét, a Krisztus le
gendákat, M ay Károly 

Karácsony c. művét. Munkásságáért 1993-ban a M a
gyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével tüntették 
ki.

A könyvet, mely a Magyar Könyvalapítvány támo
gatásával a Szépíró Műhely sorozatában jelent meg, 
Mohácsi Regös Ferenc szép rajzai díszítik.

Sebeiken Pálma

A bokortanyák tanítója
Mátis Béla írásai

Nyíregyházán a Váci Mihály Kör kiadásában megjelent a 
Rim nyomdában 1993-ban készült kiadvány a bokortanyák 
tanítójának Mátis Bélának írásai. A bevezetőt M. Takács 
Ferenc írta a szerző életéről.

Mátis Béla Brassó mellett a Barcaságban született, amely 
különösen színes foltja a magyar evangélikusságnak. A szé
kely eredetű 7 falu evangélikus. A 7 falu egyike Hosszúfalu, 
ahol a szerző 1891. július 5-én látta meg a napvilágot. A 11 
gyermekes cipészsegéd, majd erdőőr 6. gyermeke volt. 
A polgári iskola, majd a dévai tanítóképző elvégzése után 
Sárospatakon 1911-ben állott munkába. A következő évben 
Nyíregyháza tanyáin, Varga bokor, Felsősóskút után Sala
mon bokorban tanított, ahol 1924-ben Móricz Zsigmond is 
meglátogatta az iskoláját. 1929 óta tanított a Központi

Evangélikus Elemi Iskolában 1949-ig. A 6. számú általános 
iskolából 1951. november 1-jén ment nyugdíjba. Pátriárka 
korban, 96 éves korában 1987. február 25-én hunyt el.

A szerző első teijedelmesebb műve „A nyíregyházi evangéli
kus nép-, illetőleg általános iskolák története 1753-tól 1948-ig.

1948-ban a magyar szabadságharc centenáriumára készí
tette el munkáját. Nyomtatásban sohasem jelent meg eddig. 
Néhány példányban készült el gépírásban. Á veje, M. Takács 
Ferenc is, az egykori leíró Dr. Nádassy Andrásné Mikler 
Anna tulajdonában, a szerző által dedikált egyetlen példány 
segítségével tudta kiadatni. Mint a mű címében is szerepel, 
minden 1753-ban kezdődött, amikor Petrikovics Mátyás 
csizmadiamester gróf Károlyi Ferenc hívására Békéscsaba, 
Szarvas, Mezőberény, Tótkomlós, Orosháza 300 evangéli
kus családját vezette Nyíregyházára. Hozták magukkal pap
jukat Vandlik Mártont, Medveczki kántorral együtt. A pap
nak már a következő évben távoznia kellett a vallási türel
metlenség miatt, de a vele együtt érkezett tanító Johannidesz 
maradhatott és már 1753-ban megkezdte a tanítást. Az 178 j - 
ben megjelent türelmi rendelet nyugalmat teremtett és 
1784-1787 között megépült a templom. 1789-ben már 3 
iskola is épült a templom körül, amely alapja lett egy párat
lan iskolarendszernek. 1863-ban kezdődött meg a tanyai 
iskolák építése és 1892-ben megépült a templommal szemben 
az Evangélikus Központi Elemi Iskola.

A fejlődés szakadatlanul tartott. Amikor 1944 márciusá- 
ban-áprilisában Turóczy Zoltán püspök meglátogatta az 
iskolákat, a 72 oldalas jegyzőkönyvben azt írhatta: „Ez a 
terület nemcsak az ország, hanem a VILÁG LEGNA
GYOBB EVANGÉLIKUS TANTESTÜLETE.” Akkor ez 
a világ evangélikusságának is öröksége, nemcsak a nyíregy
háziaké, amelyet evangélikusnak kellene megtartani a jöven
dő nemzedékek számára.

Amikor 1948-ban az államosítása megtörtént, akkor a 
városban 23, a tanyákon 34 evangélikus tanító dolgozott, 
összesen 57. Neveiket, szolgálatai adataikkal is közli a kiad
vány.

A mű harmadik fejezete a „Tirpák lakodalom” 1929-ben 
keletkezett és nyomtatásban is megjelent a Szabolcsi Tanító 
c. lapban. A tanyán tanító nevelőket nagyon szerette a nép. 
Rendszeresen meghívta lakodalmaira is. így szerzett tapasz
talatot Mátis Béla is. Ezt írta le dolgozatában.

A 130 oldalas kiadvány forrásértékű munka. Ami Nyír
egyházán az oktatással és neveléssel összefügg az óvodától 
az iskoláig, az mind 1753-ban Johannidesz Márton munkás
ságával kezdődött.

A kiadvány beszerezhető M. Takács Ferencnél Nyíregy
háza Eötvös u. 16. sz. alatt.

Dr. Reményi Mihály



N e feledkezzünk meg elöljáróinkról!
Evangélikus Élet  1994. j ú l iu s  10.

Lelkészek erőpróbája az egészségért
A múltnak tiszteletet adó, a je

lent értékelő, s a jövőt is építő láto
gatásra érkezett Szebik Imre püs
pök április 24-én, a csikvándi gyü
lekezetbe. A püspököt és kíséretét, 
valamint Varga György esperest, 
és Kiss Attila egyházmegyei fel
ügyelőt a jövőt jelentő ifjúság, s a

gyülekezet tisztségviselői köszön
tötték a lelkészlakás udvarán.

Az ünnepi istentisztelet oltári 
szolgálatát a püspök, az esperes, és 
a gyülekezet lelkésze, Asbóthné Pé- 
csinger Éva végezték. A szószéki 
szolgálatot „Hagyjad az Ú R ra a te 
utadat és bízzál benne, majd 0  tel
jesíti” ..., (Zsolt 37,5) és „Ne feled
kezzetek meg vezetőitekről, akik 
az Isten igéjét hirdették néktek” . .. 
(Zsid 13,7) igék alapján végezte: 
előbb kiemelve az Istenben való hit 
mindenekelőtt való fontosságát, 
majd beszélt néhai H orváth Béla 
lelkésznek, a gyülekezetben vég
zett áldásos m unkásságáról. Fel
hívta a gyülekezet figyelmét a m in
denkori elöljárók tiszteletére, s fi
gyelmeztette a jelenkori és a jövő
beni gyülekezeti elöljárókat, hogy 
szolgálatukat Istennek tetsző m ó
don végezzék.

Istentisztelet után a gyülekezet 
együttesen vonult ki a temetőbe, 
hogy a szerető, a hűséges unoka, a 
gyermek Novobátzkyné dr.'-'Nitgy 
Paula -  a lelkészGsaládra szeretet
tel visszagondolok kérésével egyet
értve -  szeretteinek hamvait, a 
nagyapa, néhai Horváth Béla lel
kész sírjába elhelyeztesse. A ham 
vak megáldása után, egy gránitból 
faragott sírkő előtt állt meg az ün
neplő gyülekezet. E sírkövön a fel
tám adásban rendületlenül hívő 
ember igéje „ÉN  TU D O M , 
HOG Y  AZ ÉN M EGVÁLTÓM  
ÉL, ÉS U TO LJÁ RA  AZ ÉN PO
ROM  FELETT M EG Á LL” (Jób 
19,25) olvasható. E hitvallást mi 
ekképpen olvassuk: M I T U D 
JU K , H OGY A MI M EGVÁL
TÓ N K  ÉL, ÉS U TO LJÁ RA  
A MI PO R U N K  FELETT M E G 
ÁLL. Igen: A mi porunk felett!...

hisz e sírkő alatt m ár nemcsak Ne
mes H orváth Béla lelkész nyugszik 
(1878-1939) hanem édesanyja: 
H orváth Sándorné Kiss Erzsébet, 
a felesége: Gyarm athy Etelka, és 
lányuk: H orváth Etelka dr. Nagy 
Benőné is e sírban nyugszanak.

Az idő távlata felbátorít arra,

hogy feladjam a lelkészi hivatás
nak, s a kornak kijáró magázó 
megszólítást és felcseréljem a sze- 
retetből fakadó, lélekben bensősé
gesebb „te” megszólítással. Csik- 
vándra jöveteled után, nem sok idő 
múlva, m int ifjú lelkész, feleséged
del együtt BELOPTÁTOK maga
tokat az emberek, a gyülekezet sze- 
retetébe. A kölcsönös szeretet, az 
egymáshoz való ragaszkodás, az 
idő múlásával egyre erősödött: 
mígnem 37 évi szolgálat után, az 
élet U rának váratlan hivó szava el 
nem szakított gyülekezetedtől, csa
ládodtól. Azóta 55 év telt el. Az 
adott szeretet, a hűség viszonzásra 
talált. Gyülekezeted fél évszázad 
távlatából is kim utatta irántad és 
családod iránti szeretetét. Amikép
pen szolgálatod alatt m agadhoz 
ölelted gyülekezetedet, s m ost haló 
poraidban családod hamvait is: 
azonképpen a csikvándi gyüleke
zet újra a szívébe zárt és magához 
ölelt benneteket. M últat, hűséget, 
hitet-felidézve, jelent tanítva szállt 
az egek U rához a püspök imája. 
A gyülekezet nevében Zám olyi Fe
renc presbiter szólt szívmelegítő 
megemlékező szavakat.

Emléketeket kegyelettel meg
őrizzük.

M ásik három  lelkésztestvérünk 
is itt, a  csikvándi temetőben pihen. 
Őróluk is megemlékeztünk. N. 
Horváth Béla és családjáról való 
megemlékezésül a gyülekezet 
m indhárom  lelkitanító sírját meg
koszorúzta. Előbb a hajdanvolt 
előd, Zábrák Dániel sírjánál áll
tunk meg (1800-1823-ig szolgált) a 
kor hatalmasaival szemben hatha
tósan védte gyülekezetét és a falu' 
népét. M ajd az utód, Németh Géza 
lelkésztestvérünk sírjánál tisztel

gett a gyülekezet. (1940—1979-ig 
szolgált.) Az ateista világ vad tá
madásai között hűséggel végezte 
szolgálatát. Molnár Sándor lel
késztestvérünk is itt pihen, ő  nem 
a csikvándi gyülekezetben szolgált, 
Székelyföld-Székelyzsombor szü
lötte. A magyar néphez, s hitéhez 
való töretlen ragaszkodása miatt 
kényszerítették arra, hogy elhagyja 
szülőföldjét. Itt Csikvándon talált 
otthont, és végső nyughelyét.

Lelkésztestvéreink sírjainál 
megállva, az azokban nyugvók 
életrajzának rövid ismertetése 
után, mindegyik simái a püspök 
hálát mondott, hogy Isten a múlt
ban hűséges pásztorokat adott 
nyája őrzésére, s áldást kért pora
ikra. Kérte Istent, hogy a jövőben 
is adjon hűséggel szolgálni tudó 
pásztorokat nyája megtartására.

Búcsút véve a „halottak birodal
mától”, a gyülekezet asszonyai te
rített asztallal várták a vendégeket, 
s a szomszédos gyülekezetek kül
dötteit. Kötetlen beszélgetés során 
szó volt a gyülekezet múltjáról, je
lenéről, jövőjéről: különösen a lel
készlakás felújításának szükséges
ségéről és egyéb közegyházi dol
gokról.

Novobátzkyné dr. Nagy Paula 
bejelentette, hogy a lelkészlakás 
felújítására és egyéb egyházi célok
ra alapítványt hoz létre. Kérte a 
jelenlevőket, s ez íráson keresztül 
a gyülekezetből elszármazottakat 
is, hogy csatlakozzanak az alapít
ványhoz.

Szokolay Sándor zeneszerző a 
rokonság nevében is lelkes szavak
kal köszönte meg az asszonyok 
vendéglátását és kedvességüket.

Polgár Lajos

Június 4-én a délelőtti órákban 
benépesült Hartán a Dunapart. 
Egyházunk lelkészei közül többen 
meghallották és elolvasták a hívo
gató szót és eljöttek az „Evangéli
kus Lelkészek Országos Erőnléti 
Bajnokságára”. A reggeli áhítat 
után vonultak ki a Dunapartra, 
hogy ott a jó levegőn, az erdő hű
vösében különböző sportágakban 
mérjék össze erejüket. A cél nem az 
volt, hogy „vérig menő küzdel
met” folytassanak, hanem az, 
hogy megmozgassák izmaikat, 
egészségük érdekében tegyenek va
lamit. Sportnyelven mondva ún. 
„háromtusa" volt, vagyis súlyeme
lés, futás és evezés szerepelt a prog
ramban. Természetesen korosztá
lyonként folytak a versenyek, 
amint azt az eredményekből is lát
hatjuk. íme az eredmények:

Férfiak: Súlyemelés. 25-30 éve
sek: 1. Sikter János Porrogszentki- 
rály. 30-40évesek: 1. Kis János Kecs
kemét, 2. Tamásy Tamás Iharosbe- 
rény, 3. Brebovszky János*Paks.

40-50 évesek: 1. Szabó Vilmos 
Béla Harta, 2. Pribitek László rk. 
Harta. 50 év felett 1. Kertész Géza 
Budapest-Józsefváros.

Futás. 25-30 évesek: 1. Sikter 
János Porrogszentkirály, 2. Tóth 
Attila Szeged. 30-40 évesek: 1. 
Ócsai Zoltán Máza, 2. Brebovszky 
János Paks, 3. Tamásy Tamás Iha- 
rosberény. 4. Kis János Kecske
mét. 40 év felett: 1. Szabó Vilmos 
Béla Harta, 2. Pribitek László rk. 
Harta, 3. Bárdossy Tibor Irsa.

Evezés: 40 év alatt: 1. Brebovsz
ky János Paks. 40 év felett: 1. Sza
bó Vilmos Béla Harta.

Az összetett verseny eredménye: 
40 év alatt: 1. Brebovszky János 
Paks. 40 év felett: 1. Szabó Vilmos 
Béla Harta.

Díjnyertes pályamunkák
A néhai dr. Bottyán János emlékére létesített ÖKUMEN1KA 

ALAPÍTVÁNY az elmúlt évben PÁLYÁZATot írt ki „Evangéli
kus-református egységtörekvések a 19. században magyar nyelvte
rületen” témáról. A pályázatra beküldött dolgozatok közül kettőt 
jutalomban részesített az alapítványt kezelő ökumenikus Tanulmá
nyi Központ. A nyertesek: Csonkáné Szabó Magda bokodi evangéli
kus lelkész (20 000,- Ft) és Szalkay Kázmér református segédlel
kész, Debrecen (10 000,- Ft).

A díjazott pályamunkák egy-egy részletét a Confessio, a Lelki- 
pásztor, illetve a Theológiai Szemle fogja közölni.

RÓMA NEM CSATLAKOZIK AZ EGYHÁZAK 
VILÁGTANÁCSÁHOZ

Konrad Raiser, az Egyházak Világtanácsa főtitkára, legutóbbi sajtókonferen
ciáján kifejtette, hogy bár a Római Katolikus Egyházban nincsenek adva az 
EVT-hez való csatlakozás feltételei, a 324 protestáns, anglikán és ortodox egyhá
zat képviselő keresztyén világszervezet legfontosabb célkitűzésének egy Egyetemes 
Keresztyén Zsinat egybehivását tekinti. Minden egyház tudatában van annak, 
hogy az emberiség túlélése érdekében alapvető feltételeket kell biztosítani, s hogy 
ehhez az egyházaknak nagy mértékben hozzá kell járulniuk. Továbbá kötelesek 
munkálni az interkulturáhs és a vallásközi párbeszed formáinak kialakítását, és 
híveiket az emberi jogok tiszteletben tartásara kell nevelniük.

Mindezen feladatok teljesítését erőteljesen és eredményesen szolgálná egy Egye
temes Keresztyén Zsinat, melynek egybehívása az Egyházak Világtanácsának 
legfőbb távlati célkitűzése. (ÖTK)

Nők: futásban és evezésben: 1. 
Honti Irén Kiskunhalas. Teológu
sok : futásban és evezésben (nők): 1. 
Kuntz N óra 'H arta.

Evezésben (férfiak): Loós Péter 
Budapest.

A verseny befe
jezéseként a lelké
szek csapata lab

darúgópályán 
mérte össze erejét 
és tudását az ön- 
kormányzat csa
patával. Ennek a 
mérkőzésnek is ha
gyománya van 
már. Tavaly a lel
készek nyertek. Az 
idén a mérkőzés 
döntetlenül végző
dött, majd tizen
egyesek rúgásával 
döntötték el és eb
ben az önkor
mányzatiak nyer
tek egy góllal.

Az immár máso
dik éve tarto tt ver
senyeknek komoly 
támogatói is vol
tak: Bács-Kiskun 
Megyei ö n k o r
mányzat, Evangé-

alább az év egyetlen napján ezzel 
az egészséget, mozgást és test
edzést nyújtó alkalommal. Remé
lem, jövőre többen leszünk!

tszm

likus 
Egyház, 
Kiskun

Országos
Bács-

Egyház-
megye, H arta közx 
ség Önkormányza
ta, H artai Evangé
likus Egyházköz
ség. Köszönet a tá
mogatóknak, hogy 
így értékelik a lel
készek egészségük 
érdekében való 
igyekezetét.

A verseny befe
jeztével leteleped
tek versenyzők és 
családtagok és jó 
ízűen fogyasztot
ták a bográcsok
ban főzött pörköl
tet és sokáig folyt 
még a játék, a be
szélgetés a hűs Du- 
na-parton és, so
kan csak a késő 
délutáni órákban 
tértek haza. Kis
kőrösről autóbusz- 
szal jöttek az ifjú
ság tagjai és eljöt
tek a zeneiskola fú
vósai is, akik az 
ebéd alatt „térzené
vel” szórakoztat
ták a vendégeket.

Nagyon jó  volt 
„kilevegőzni” ma
gunkat -  m ár akik 
ott voltunk. N a
gyon sajnáltuk, 
hogy nem jöttek 
többen lelkészek, 
hogy éljenek leg

Sáros fa lu  a dél
erdélyi Szeben me
gyében, M edgy es 
és Segesvár között.
Valaha szászok 
lakták. Valaha?

Berethalomból, 
a szomszéd faluból 
érkezünk busszal.
A t kell szál Inunk, 
sétáljunk kicsit!
Kis dombon áll a 
szász erődtemp
lom. Nézzük meg!
Idővel dacoló vas
kos tornyok, fa lak , 
belül a templom.
Viszont a várkapu 
zárva. Oldalt paró
kiának látszó épület, lakottnak látszik.

Várjatok kint, m i ketten bemegyünk! Ha kutya jön, 
szaladunk. Nem jön se kutya, sem ember.

Lelkészi hivatal. Szász. A szászok a X II-X III . szá
zadban vándoroltak Erdélybe, ahol a magyar királyok
tól az idő múlásával privilégiumok egész sorát kapták. 
A reformációkor Johannes Honterus irányításával a 
lutheri, evangélikus irányzatot fogadták el és így lettek 
népegyház, mintegy 250 ezren. Saját teológiát alapítot
tak és szász püspökük is lett Nagyszebenben.

Lelkészi hivatal. Szekrény iratokkal, könyvekkel —, 
mint nálunk. A falon német nyelvű evangélikus falinap
tár. A z íróasztalon ott vannak pecsétek, a mappa, papí
rok. A sarokban papírkosár. A fa lon az ismerős Lu- 
ther-portré. M ellette egy püspök képe a jellegzetes 
viseletűkben. Szembe vele a falinaptár. Hol lehet a 
lelkész? Átnézek a másik helyiségbe: kis gyülekezeti 
terem padokkal, asztalokkal, könyvespolccal. Néhány 
szék, rajta párna. Énekeskönyvek.

A falinaptár: 1991-es! És itt a szolgálati naptár, 
kinyitva. Rajta toll. A z  utolsó bejegyzés 1992. decem
ber 25-i... Valaki jön. Középkorú asszony. Bemutatko
zunk. Magyarországi cserkészek, szeretnénk megnézni 
a várat és a templomot. Lehet.

A templom ajtajában pókháló. Bent oltár, padok, 
karzat, orgona, szószék. És fényképalbum : a 12 évvel 
ezelőtti lelkésziktatás. Népviselet, tömeg -  szinte hallod 
az éneket. Orgonista van velünk, játszhat-e? És játszik. 
Kint vannak az énekszámok is, hisz néhány éve még. ..

0  volt a lelkész felesége - ,  mutat egy fiatal, népvise
letben levő asszony képére. De mind elmentek. Volt a 
forradalom és utána 2 év alatt mind elmentek Németor
szágba. Zúg az orgona és nézem az albumot. A gond
noknő, aki itt maradt, nyugodt. M ár többször is végig
gondolt mindent. N eki nincs hova mennie. Vagyunk 
még néhányon. 1-2 ember, öregek. A  berethalmi lel
kész gyűjt össze m inket kisbusszal és visz minden vasár
nap Berethalomba istentiszteletre. Oda máshonnan is 
járnak. Húsvétkor majdnem ötvenen voltunk, mert sok 
volt a vendég... Itt már nincs istentisztelet. Kinek?

H agyd már abba az orgonálást! Játssz még! Gye
rünk k i  innen! Én evangélikus vagyok, az is maradok. 
Több ezer fő s  gyülekezetben könnyű is az.

A várban volt egy torony, ahol a szalonnát tárolták. 
Minden nap meg volt szabva, hogy mikor lehetett sza
lonnáért jönni. Fölment az ember a szalonnatoronyba, 
levágott a saját szalonnájából és ráütötte a pecsétjét. Ez 
azért volt így, mert ha jö tt  az ellenség, csak be kellett 
fu tn i a várba az élelmiszer már jórészt bent volt. Rabló 
török és tatár már nem já r  erre, a szalonnatornyot 
azonban még használták... Aztán meglátjuk a békülő- 
szobát. Am elyik házaspár szétválóban volt, azt bezár
ták ide. Volt egy asztal, egy szék, egy ágy, egy tányér, 
egy pohár, egy kanál, egy kés és egy villa a szobá
ban. Nem volt más dolguk, m int a kibékülés. így  
kívánta a közösség. Építettek a várba kemencét is. 
Itt fo ly t  a kenyérsütés, ha k in t nem lehetett. M a ez

még mind megvan, mert vigyáz rá a harangozó. Az  
utolsó.

Én vigyázok a várra és a templomra. Nincs senkim. 
Naponta háromszor harangozok, kézzel. Ez a rend, 
harangozni kell. És harangozik 1994. április 8-án.

A legutóbbi egyházi felmérés szerint az erdélyi szász 
evangélikus egyháznak mintegy 25 000 tagja van. Ezek 
többnyire öregek, illetve vegyes házasságokból szárma
zók. Ifjúság szinte alig van. Kb. 30 lelkész gondozza ezt 
a szétszórtan élő diaszpórát, de még megvannak a 
templomok, az intézményeik, a teológiájuk. Alinak a 
szász iskolák, újságokat adnak ki, publikálnak, prédi
kálnak.

Ifj. Káposzta Lajos

Hazatértek egykori 
miniszterelnökünk hamvai

A  napi sajtóból értesülhettek olvasóink arról, 
hogy gr. Bethlen István  egykori miniszterelnö
künk hamvait Oroszországból hazaszállították  
és június 17-én a Kerepesi temetőben helyezték 
el urnáját. Református volt, így a temetést dr. 
H egedűs Lóránt református püspök végezte ige
hirdetéssel, a földbehelyezésnél pedig Takaró  
K ároly  protestáns tábori püspök végezte a szer
tartást.

A  ravatalnál a katolikus, az evangélikus és a 
zsidó felekezet részéről hangzott el imádság. 
Egyházunkat Szeb ik  Im re  püspök képviselte. 
Imádságának részletét közöljük: „M indenható  
Isten, M ennyei Atyánk! Megrendültén állunk 
egykori magyar miniszterelnökünk hamvai mel
lett. Szívünket szorongatja a történelem múltbe
li eseményeinek kegyetlensége és több évtizede 
elhunyt testvérünk személyes sorstragédiája... 
Ajkunkra vesszük az ősi igét: az igazság felma
gasztalja a nemzetet, a bűn gyalázatára van a 
népeknek. Istenünk! Igazgasd a történelem ös
vényét, hogy benne érvényesüljön az igazság.

Tégy m indnyájunkat ak a ra to d  eszközévé!... 
G yőzz meg m inket igéd igazságáról, hogy m in
denek felett ragaszkodjunk hozzá. T artsd  távol 
tő lünk  a bűn  gyalázatát és rom boló következ
m ényét. T isztítsd meg szívünket, hogy Téged 
felfedezzünk lelkiism eretünkben, a történelem ha
ladást m unkáló változásaiban, terem tett világod 
szépségében és K risztus keresztjében. Egykor pedig 
engedd, hogy színről-színre lássunk Téged, s együtt 
örvendezzünk azokkal, akiket jobbodra szólítasz a 
mi U runk  Jézus K risztus érdeméért. Ám en.”

„Naponta háromszor harangozok99

A templom utolsó gondnoka...

Harang a s/ásiherm ányi erőd temp
lom udvarán. Befér alá egy ember
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NAPRÓL NAPRA
így szól az ÜR, a te teremtőd: Ne félj, mert megvál

tottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ézs 43,1.

VASÁRNAP Mert szeretetet kívánok és nem áldoza
tot, Isten ismeretét és nem égőáldozatokat. Hős 6,6. 
(Jak 1,27; Mt 28,16-20; Róm 6,3-8(9-11); Zsolt 
139,1-18. 23-24.) Uram, megsértődünk, ha kevé- 
lyen kérdőre vonnak: az életmódotok, beszédetek 
alapján nem nagyon látni, hogy keresztyének vagy
tok ! Vajon nem ott kezdődik a baj, hogy életünk egy 
birtokolható, pici részének tartunk csupán Téged? 
Elvárjuk, hogy hálás legyél, mert rohanó világunk
ban Reád is szánunk némi időt. Bocsáss meg, s küzdj 
velünk, hogy minél jobban megismerjünk a minden
napi élet forgatagában.

HÉTFŐ Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az

Ilgaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen min
ket, miután halálra adatott test szerint, de megeleve- 
níttetett té lek  szerint! lP t 3,18. (lSám 17,47; lM óz 
I 7,1-22. 8,1- 20; Jn 5, l-9a.) Ajkak hangos kiáltásá- 

I tói, bombák robbanásától, puskák ropogásától za- 
I jós világunkban Krisztusom adj néhány perc csen- 
I det, melyben le merjük venni álarcainkat, végiggon- 
j  dőljük életünk kicsiségét és akkor talán le tudunk 
] térdelni előtted, halálra adatott, de győzelmet is 

aratott Urunk előtt!

KEDD Jézus m ondja: Mondom nektek, hogy sokan 
eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz 
telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a 
mennyek országában! Mt 8,11. (lM óz 26,2.4; 2Móz 
14,8b—31 b; Jn 5,9b—18.) Csodálatosan jó  hallani, a 
képzeletünk szárnyalni kezd, szavakba önteni nem 
tudjuk, csak testünket járja át valami kellemes bi
zsergés: asztalhoz telepedni országodban Uram! De 
segíts, hogy meg ne feledkezzünk igéd folytatásáról: 
akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, 
ki vettetnek! Ne így legyen!

SZERDA Emlékezem az ÚR tetteire, visszagondo
lok hajdani csodáira. Végiggondolom minden tette
det, elmélkedem dolgaidon. Zsolt 77,12-13. (E f 
1,18; ApCsel 8,26-39; Jn 5,19-23.) Előttem vannak 
sugárzó gyermeki tekintetek, tiszta örvendezések, 
csodálatos felfedezések: nagyon szereti az Isten 
övéit! M intha felnőttként elveszítenénk rácsodálko
zó képességünket. Ugye, nem engeded Istenem?!
CSÜTÖRTÖK Amikor megjelent a mi üdvözítő Iste
nünk jósága és emberszeretete, nem az általunk vég
hezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából 
üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője, a 
Szentlélek által. Tit 3,4-5, (Zsolt 17,7; lP t 2,2-10; 
Jn 5,24-30.) Bevallom őszintén Uram, időnként 
bosszant, máskor elszomorít, ha azt m ondják: majd 
meggondolom, elmegyek-e a gyülekezeti alkalomra, 
majd eldönti a gyermek, akar-e hittanra járni! Te 
nem szabtál feltételeket, nem méricskéltél, és nem 
tettél kivételt! Hála legyen!
PÉNTEK A béke és a bizalom erőt adna nektek! De 
ti nem akarjátok! Ézs 30,15. (Zsid 6,11-12; Kol 
2,6-10.12-13; Jn 5,31-40.) Uram, ezek a rövid tény
feltáró megállapításaid: nem fogadtátok be, nem 
hisztek benne, nem akarjátok..., mindig eltalálnak! 
Téríts már minket észre, gőgünkből, magabiztos 
hősködésünkből, marakodást élvező vágyainkból!
SZOMBAT Egy angyal érintette meg Illést, és ezt 
mondta neki: Kelj fel, egyél! Fölkelt, evett és ivott, 
és annak az ételnek az erejével ment negyven nap és 
negyven éjjel az Isten hegyéig. 1 Kir 19,5.8. (1 Pt 4,11; 
Tit 3,3-7; Jn 5,41-47.) Áldott légy Istenem, mert 
mindent megteszel azért, hogy a ránk bízott felada
tokat, a számunkra előírt szolgálatokat elvégezzük! 
Sokszor feladjuk, mert nagy a közöny, mert elegünk 
van, de Te erősítesz! Add meg kegyelmesen, hogy 
táplálékod és hús forrásod meg ne vessük!

Fatalin Helga

A VASÁRNAP IGÉJE

. ÉLŐ VÍZ

Fenntartás nélkül
4Móz 1,12

Ismeretes és ismétlődő történe
tek állnak előttünk, amikor is a 
pusztában elfogyott a kenyér vagy 
a víz. A nép zúgolódott. És Isten 
újra meg újra csodálatos módon 
adott mannát az égből vagy fa
kasztott vizet a kősziklából.

Igénk legfontosabb része kétség
kívül a 12. vers. Ebből látható, 
hogy most nem a nép zúgolódása, 
és hitetlensége a téma, hanem M ó
zes ellen van kifogása Istennek. Az 
eredeti szöveg szerint Mózes és 
Áron bűne itt az volt, hogy „nem 
szentelték meg” Istent a nép előtt. 
Miről is van itt szó? Mózes, úgy 
tűnik, pontosan teljesíti Isten uta
sítását : vizet fakaszt a kősziklából. 
De szavai, és az a tény, hogy két
szer üt a sziklára -  valamit elárul
nak, éspedig a saját kételkedését, 
bizalmatlanságát Isten iránt.

Most két dologra kell figyel
nünk. Egyrészt ma divat a kételke

dést igazolni, kozmetikázni. Lehet, 
hogy a „modern”, hitetlen ember
nek talán jólesik, ha megnyugtat
juk kételkedésében, de a Biblia ko
rántsem így ítéli meg a dolgot. Is
ten megszentelése éppen azt jelenti, 
hogy fenntartás nélkül elfogadóin 
igéjét, ígéretét. „Szent”-nek tar
tom, vagyis hiszem, hogy Nála 
minden lehetséges, még az is, ami 
amúgy az ész számára lehetetlen, 
hogy vizet fakasszon a kősziklá
ból. És tegyük hozzá az evangéliu
mot, Nála az is lehetséges, hogy a 
modern ember kőszívét is összetör
je.

A másik súlyos üzenet Mózes és 
Áron bűnéről szól, hogy egyenesen 
a nép szeme előtt és füle hallatára 
fejezték ki kételkedésüket. Itt a 
megbotránkoztatás súlyos esete áll 
előttünk. Ha csak maguk között 
beszélnek róla (mintegy kölcsönös 
„gyónás” formájában), hogy most

nem tudnak igazán hinni - ,  ez még 
nem volna olyan súlyos eset. De ők 
Isten népét zavarták meg, amikor 
Isten mindenhatóságát kérdőjelez
ték meg. Gondoltál-e m ár arra, 
hányszor feledkezel meg te is arról, 
amit a 34. zsoltár így fejez k i : Érez
zétek és lássátok meg, hogy jó  az 
Úr! Tehát Isten jóságát éreztet
nünk is kell. Ez a dolgunk. A mi 
dolgunk Istent mutatni, és nem el
takarni szavainkkal és életünkkel. 
Vajon környezetünk mit lát raj
tunk? Azt látja-e, hogy számunkra 
Isten neve csak üres frázis, vagy 
sugárzik életünkből csakugyan, 
hogy O számunkra élő valóság, aki 
naponta ad békességet, örömöt és 
erőt. így lesz igénkből személyesen 
minket megszólító gyakorlati kér
dés. Megszoktuk már, hogy az ige 
vigasztal és megnyugtat. De ne 
csodálkozzunk azon, hogy vannak 
nyugtalanító igék is. Az ige bizony 
néha o tt akarja hagyni szívedben 
nyugtalanító fullánkját. De ez le
het áldott, gyógyító nyugtalanítás.

Gáncs Aladár

t  BABKA TIVADAR
1922-1994

missziói parancsa, amellyel szolgálatra 
indította püspöke. Ez a földi megbízatás 
véget ért, most már a „Bárány legelteti 
őket és elvezeti az élet vizének forrásá
hoz...” K. B.

1994. június 2-án a balassagyarmati 
kórház belosztályáról hívta haza Urunk 
B abka  Tivadar ny. legéndi lelkészt

Füleken született 1922. december 11- 
én. Losoncon töltötte gyermekkorát és 
ifjúságát egyszerű, de meleg vallásos 
családi és iskolai légkörben. Egyszerre 
érdeklődött a humán és a reál tárgyak 
iránt, a természetet, sportot és zenét 
kedvelő ifjút mégis a hittudomány von
zotta legjobban.

Az érettségi után 1943-ban kezdte 
meg tanulmányait a soproni Teológiai 
Fakultáson.

A trianoni határok visszaállítása 
miatt nem utazhatott haza Losoncra a 
vakációk során. Sokat nélkülözött, cso
magot, pénzt otthonról nem kaphatott, 
diákok tanításának honoráriumából 
tudta ruházatát pótolni. Édesanyja -  az 
ismert okok miatt -  levélbe téve küldte 
Luther kabátjának árát, de a pénzt elko
bozták tőle és még megrovásban is ré
szesült.

1947. szeptember 21-én O r dass Lajos  
püspö!' avatta lelkésszé Budapesten. 
M áté 2^,18-20 -  Jézus missziói paran
csa -  alapján szólt az igehirdetés. Segéd
lelkészként Esztergomban, Balassa- 
gyarmaton és Salgótarjánban szolgált,

Csengödy Lajos esperesnél, aki mindig 
támogatta az egyszerű, szerény, de lelki
leg gazdag fiatal kollégát.

1951-ben kötött házasságot U natényi 
M áriával. Házasságukat Isten két fiúval 
áldotta meg -  Balázs és Barna - ,  vala
mint öt unokával. A legéndi gyülekezet 
1954-ben választotta meg lelkészének, 
Csengödy esperes iktatta be a szolgálat
ba. A gyülekezetben 37 évig szolgált. 
1994-ben kérte nyugdíjazását, melyet 
Ipolyvecén kezdett el. Nyugdíjas éveit 
szűkre szabta Ura, sőt élete utolsó évé
ben ágyhoz kötött beteg lett, amelyet 
hihetetlen türelemmel viselt törékeny fe
leségének áldozatos ápolása mellett.

1994. június 4-én az ipolyvecei teme
tőben helyezték nyugalomra.

A feltámadás vigasztaló evangéliumát 
Kalácska Béla, az egyházmegye espere
se hirdette Jel 7,14-17 alapján, kiemelve 
Babka Tivadar szerénységét és hűségét, 
amellyel a kis legéndi gyülekezetben 
szolgált áldozatos szeretettel feleségével 
együtt. M i sem jellemzőbb erre, mint a 
felkínált esperesi segítségnyújtás sze
rény mellőzése, javadalomemelés vonat
kozásában. Szerette a kétkezi munkát, 
javította, ha kellett a villamosított ha
rangokat, orgonát, művelte a kertet, de 
a teológiát is. Gondolatébresztő teoló
giai meglátásai voltak, amelyeket meg
osztott lelkésztársaival is, továbbgon
dolkodásra késztetve őket. Jézus sza
vain keresztül mindig Isten szeretetét, a 
bűnbocsánatot hirdette.

A liturgia végzésében G aram i Lajos  
és B enkő  Ferenc segédkezett. A legéndi 
gyülekezet mostani lelkésze, Seben  Is t
ván igével, a gyülekezet énekkel búcsú
zott szeretett lelkészétől. Az egyházme
gye lelkészei igei áldással búcsúztak 
szolgatársuktól, aki haláláig figyelem
mel kísérte az egyházmegyében folyó 
eseményeket.

H alálát megelőző vasárnap volt egy
házunkban igehirdetési alapige Jézus

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON KÖRNYÉKÉN

Badacsony (p ro tes tán s im aház) de. 9. Ba- 
latonaliga (C lub  A liga területén lévő tem p
lom ) du . 6. B alatonalm ádi (Bajcsy-Zs. u. 25.) 
du . 4. Balatonfenyves (refo rm átus tem plom ) 
du . 6. Balatonfüred (refo rm átus fehér tem p
lom ) du . 7. (ném et). Balatonszárszó (refor
m átu s tem plom ) de. 8 ; (Evangélikus üdülő) 
de. 10. Balatonszem es (F ő  u. 36.) du. 2. Fo
nyód (p ro tes tán s tem plom ) du . 4 . Gyenesdiás 
(K ap em au m ) de. 9. Hévíz (T ó fü rdő  D . épü
let k u ltú rte rm e) de. 11. (ném et). Keszthely 
(D eák F . u. 18.) de. 9. (ném et); de. 11. (m a
gyar). KAvágóőrs (evangélikus tem plom j de. 
fél 12. M encshely (K ossu th  u.) de. 10. Nagy
vázsony (K inizsi vár) du . 2. Révfülöp (evan
gélikus tem plom ) de. 10. Siófok (evangélikus 
tem plom ) de. fél 10. (ném et), de. 11. (m a
gyar). Süm eg de. 9. Szen tan talfa  (F ő  u. evan
gélikus tem plom ) de. 9.

A  B ala ton  környéki istentiszteleti helyek 
k ü lönböző  lelkészi h iva ta lokhoz  ta rtoznak . 
K özö ljük  ezeknek a  cím ét és telefonszám át, 
hogy ak ik  istentiszteleti a lka lm akon  kívül 
m ás ügyben keresnek lelkészi szolgálato t, 
m egtalálják  illetékes lelkészüket.

Keszthely: 8360 D eák  F . u. 18. T elefon: 
(83) 312-206. Ide ta rto zn ak : Hévíz, G yenes
diás, T ap o lca , Sümeg.

Dörgicse-Kővágóörsi társgyülekezet: 8244 
D örgicse, F ő  u. 49. T elefon: (86) 344-348. 
Ide ta r to z n a k : B ala tonakali, A lsó-és Felső- 
dörgicse, K ővágóőrs, B adacsony, B ala ton
füred, B alatonszepezd és R évfülöp.

M encshely: 8271 K ossu th  u. 24. Ide ta r 
toznak  : N agyvázsony, Szen tan talfa , és Z án- 
ka.

Veszprém : 8200 A rany  j .  u. 20. T elefon: 
(88) 326-701. Ide ta r to z n a k : B ala tona lm ádi, 
B alatonfűzfő.

B alatonboglár: 8630 R ózsa u. 6. T elefon: 
(85) 351-579. Ide  ta rto zn ak : Balatonlelle, 
Balatonfenyves, Balatonlelle.

S iófok: 8600 F ő  u. 220. T elefon: (84) 310- 
549. Ide ta r to zn ak : B alatonszárszó , Bala- 
ton födvár, B ala tona liga  és Z am árd i.

JÉZUS MEGHARAGUDOTT...
M k  1 0 , 1 3 - 1 6

Bizony, igen kevés helyen van a 
Bibliában az feljegyezve, hogy Jé
zus „megharagudott”. Talán csak 
három ilyen eset van: am ikor a 
farizeusok kemény szíve m iatt ha
ragszik (M k 3,5), am ikor a temp
lomból elűzi a kereskedőket (Jn 
2,15) és am ikor a gyermekeket tá
vol akarják tartani M esterüktől a 
tanítványok. M indhárom  esetben 
az emberszív keménységét ítéli el, 
és azt a téves istenképet, aminek 
alapján ezek a szívek gondolkod
tak és éltek. Jó arra felfigyelnünk, 
hogy a farizeusok Isten emberei
nek tudták magukat, hogy a keres
kedők a templomban hagyták fi
gyelmen kívül Isten jelenlétét, ese
tünkben pedig a tanítványok akar
ták fáradt M esterüket megkímélni 
szerintük értelmetlen zaklatástól, 
hiszen egy gyermek bizonyára nem 
tudja azokat a feltételeket teljesíte
ni, amiknek alapján az ember Isten 
országába bejuthat. Hiszen Isten 
törvényét sem ismeri!

A tanítványok jól tudták, hogy 
a gyermek is bűnös! Nem estek 
abba a tévedésbe, m int ma sokan : 
hogy Jézus bizonyára azért állítot
ta a gyermekeket példának, mert 
azok ártatlanok. Bizony, egyálta
lán nem ártatlanok. Figyeljünk 
csak meg egy egészen kicsit is : m ár 
benne van az irigység, akarnokság, 
falatnyi kis szíve elsősorban önm a
gát szereti. Mindez vele születik. 
A szeretet, az nem születik vele, azt 
meg kell tanulnia, ha kap, megta
nulja, ha nem kap személyreszóló 
szeretetet, nem tud ő sem szeretni, 
tehát valóság a csöpp életben is az 
eredendő bűn. Jézus mégis azt 
mondja: „engedjétek hozzám ... 
ilyeneké Isten országa... aki nem 
úgy fogadja, m int egy kisgyermek, 
SEM M IKÉPPEN sem megy be 
abba!” Hogyan fogadjuk hát mi 
Isten országát?

Él bennünk az emberi elképze
lés: valamit valamiért. És számol
gatjuk, esetleg esténként: ma mit 
tettem jól és mit rosszul. Mi az, 
amire Isten bólint, és mi az, amire 
rosszallólag ingatja fejét. És nem 
gondolunk Jézus egyértelmű taní
tásaira, amelyekben Isten kegyel
mének ingyenességét hangsúlyoz
za! És m utatta  is! Hiszen minden 
gyógyítását feltétel és ellenérték 
nélkül adta. Szembeállította a fari

zeus és a vámszedő imádságát és 
elmondta, hogy aki érdemesnek 
találta m agát Isten szeretetére, az 
nem kapott áldást -  de az érdemte
len, aki Isten irgalmára támasz
kodva kért, az megkapta. Jézus 
magához hívja a gyermekeket és 
kijelenti, hogy ilyeneké az Isten or
szága! Világossá teszi, hogy Isten 
országát csak úgy lehet elfogadni, 
ahogyan a gyermek elfogadja szü
lőinek szeretetét. Anélkül, hogy 
azért bárm it tenne, kapja, és belőle 
él. És ennek a szeretetnek semmifé
le feltétele nincs -  de következmé
nye van. Ha valamit kér, teljes bi
zalommal dobja m agát szülei ölelő 
kezébe. Nektek a mennyben A tyá
tok v an ! -  m ondja U runk - ,  orszá
gát kérni a szívetekbe lehet! És 
kapni is, ingyen, mert gyermekei 
vagytok! Ő nem kereskedő, hanem 
Atya. Ad, feltétel nélkül, ingyen. 
M ert szeret.

És ez az a szeretet, aminek kö
vetkezménye az ember szívének 
gyökeres megváltozása. Az, hogy 
alkudozó, • számítgató kufárból 
vagy kemény és függetlenségre tö 
rekvő konokból gyermekszívvé vá
lik, átmelegszik és hasonlóvá válik 
Atyja arcához szeretetben. Aki ezt 
átélte soha többé nem annak ad 
már, aki rászolgál, megérdemli, 
hanem annak, akinek a szüksége 
adni készteti -  hiszen ő sem azért 
kapott Atyjától, m ert rászolgált, 
hanem azért, m ert nagy szükség
ben volt az 0  szeretete nélkül, lét
bizonytalanságban élt, amíg Atyja 
hozzá hajló, irgalmas szeretetét át 
nem élhette. M ennyire világos, 
am it Jézus m o n d : aki nem úgy fo
gadja Isten országát, m int kisgyer
mek, semmiképpen nem megy be 
abba. Tehát: érdémdús kereske
dők kizárva! De koldusok: örülje
tek! Isten szeretete a tiétek, csak 
bízzatok Abban, Aki Jézust, a 
Krisztust nem a főpap házába tette 
le, hanem egy istállóba.

N yírő O lga

IM ÁD K O ZZUN K !

Sokszor megbocsátottad bűneinket, 
mégsem tudunk tőlük szabadulni. Ké
rünk, ne hagyj bűneink rabságában, ha
nem ragadj meg, és szabadíts meg min
ket a te gyermekeid szabadságára, arra, 
hogy szeretettel tudjunk szolgálni egy
másnak az Úr Jézus Krisztus által. 
Amen
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SZ E N T H Á R O M SÁ G  Ü N N E PE  
UTÁ N 6. VA SÁ R N A P az oltárterítő 
színe: zöld. A délelőtti istentisztelet ol
tár előtti igéje: Róm 6 ,12-18; igehirde
tés alapigéje: M k 10,13-16.

ERŐ S VAR A M I ISTEN Ü N K  cím
mel egyházunk félóráját közvetíti a Kos
suth Rádió július 11-én, hétfőn 13.30 
órakor.

EVANG ÉLIK US IST E N T ISZ T E 
LETET közvetít a Kossuth Rádió július 
24-en, vasárnap de. 10.05 órakor á pilisi 
gyülekezet templomából. Igét hirdet: 
Keveháziné Czégényi Klára.

EVANG ÉLIK US R A D IÓ M ISZ - 
SZ IÓ : 19.00-19.15-ig, 41 m-es rövid
hullám, 7385 kHz 
július 9. szombat: M issziói Híradó 
július 10. vasárnap: Füzesi Zoltán áhíta
ta.

Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMENYEK
A z Evangélikus Külmissziói Egyesü

let a R ádióm issziós m unkaággal együtt 
-  évi rendes közgyűlését a  piliscsabai t 
Béthel Missziói O tth o n b an  (Széchenyi 
u. 8-12.) a  külm issziói konferencia  ke
retében ta r tja  1994. jú lius 16-án reggel 
9 ó rá tó l. E rre  az  egyesület tag ja it feltét
lenül elvárja

az  egyesület elnöksége

istentisztelettel. A  csendesnap  tém ája : 
„Terhek a la tt, de nem  ö ssze tö rtén". -  
Szolgála ttevők: B a likó  Z o ltá n  és W ie
den Jo lán . Szeretettel várjuk  szeretet
szo lgála tunk  m u n k ása it és m inden  é r
dek lődőt.

M arschalkó Gyula lelkész (1174 Bp. 
K ölcsey ú t 68.) új te lefonszám a 258- 
3731.

Az Ü r csodásán működik! Fébé k o n 
ferencia a  piliscsabai Béthel M issziói 
K özp o n tb an  augusztus 19-től 21-ig. 
É rdeklődni és jelentkezni lehet Mado- 
csai M iklós cím én: B udapest 1015. 
O strom  u. 15.

A z Evangélikus Országos Könyvtár 
(B udapest 1085 Ü llői ú t 24.) augusztus 
fo lyam án végig zárva lesz.

A z Evangélikus T eológiai A kadém ia 
K ö nyv tára  (B udapest 1141 R ózsavöl
gyi köz 3.) augusztus fo lyam án csak  
keddenként, 9-13  ó ra  k ö zö tt lesz ny it
va.

A  nyár több i részében m in d k ét 
k ö nyv tár változatlanu l, az  évi ren d  sze
rin t áll az  o lvasók  rendelkezésére.

A Norvég Egyházi M isszió, a M a
gyarországi Evangélikus Egyház és a 
M agyarországi Luther Szövetség közös 
szervezésében 1994. szeptem ber 19-21 
k ö zö tt Piliscsabán lesz konferencia, 
am elynek egyik tém ája

Luther és a zsidókérdés.
É rd ek lő d ő k  előzetesen je len tkezhet

nek a M agyaro rszág i L u th e r Szövetség 
B udapesti tag o za ta , B udapest, V., D e
ák  té r  4. 1052 cím en.

M egjelent a  T -T w ins k ia d ó  k iad ásá 
b a n  D onáth  L á sz ló :  A  szere te t lelem é
nye  c. könyve, m ely esszéket és teo ló 
giai írá so k a t ta rta lm az . A  könyv  Sajtó- 
o sztá ly u n k o n  is k a p h a tó  2 5 0 ,- F t-os

A próhirdetés

A M agyar Börtönpasztorációs Szol
gálat im atém ája  jú liu s  10-én: 
Im ád k o zzu n k  azo k ért, e lm élkedjünk 
azokró l, ak ik  önk én tesk én t vállalják  a 
le lk ipásztori segítséget a  b ö rtö n p asz to - 
rációban . M u n k á ju k  ösztönzőleg  h as
son  egyéb fe ladata ik ra .

M enyasszonyi ru h a  készítéséhez szüksé
ges a lap an y ag o k a t, kész fá ty lak a t, a lsó 
szo k n y ák a t, fejdíszeket, c ipőket, vala
m in t kesztyűk  széles vá lasztékát k ínálja  
v ásárló in ak  a  T ay lo r és T á rsa  Kft.
1074B udapest, B a rá tu . l .T e l :  121-7838 
9730 K őszeg, K ö rg a rázsn á l T el: 94/ 
362-170

K iad ó  egy szoba  háló fü lkés, b ú to ro zo tt 
lakás K elenfö ldön . É rd ek lő d n i: T el.: 
1382-360

A Kirándulók Ökumenikus istentisz
teletén 1994. jú liu s 10-én v a sá rn a p d é l
u tán  4 ó rak o r a  pesth idegkúti re fo rm á
tu s  tem plom ban  (I l/a . H idegkú ti ú t 
64.) „ Szív tő l-sziv ig”. szem élyes evangé- 
lizációs m issziós m u n ka  ism erte tésé t 
ta r tja  K ónya  Á kos b eosz to tt ref. lel
kész.

M EG JELEN T!
Terray László: Izrael és az evangé

lium
150 éves a  N orvég  M isszió 
64 o ldal. Á ra : 100,- F t

A S A R E PT A  S Z E R E T E T O T T 
H O N  (1029. B udapest B áthori L. u. 8. 
T : 176-8590) felvesz ápo ló -gondozó  
szo lgála tra  -  pályakezdő  fia ta lo k a t és 
szakképzett h ittestvéreket. -  T o v áb b 
tanu lási lehetőség és szállás b iz tosíto tt. 
Lelkészi a jánlással jö v ő k e t előnyben 
részesítjük. -  „K érjé tek  az  a ra tá s  U rá t, 
kü ld jön  m u n k áso k a t a ra tá sb a .. .”

K a p h a tó  m ég:
Terray László: Küldetésben 
M isszió történet d ióhéjban  
150 o ldal. Á ra : 150 ,- F t 
K a p h a tó k  a  Sajtóosztá lyon

SU R D
A lelkészi h ivatal és a  som ogy-zalai 

egyházm egye espereSi h iv a ta lán ak  új 
telefonszám a: (93) 377-015.

A DIAK ÓNIAI TESTVÉRK Ö 
Z Ö SSÉ G  „bibliás hétvégét" ta rt a  S A 
R E P T A  S zere te to tthonban  (Bp. II., Ö r
d ö g áro k  u. 9.) jú liu s  30-án  9 ó ra i kez
dette l és m ásnap  befejezve a  fél 11 ó rai

P Á L Y Á Z A T I F E L H ÍV Á S !

A Mustármag Keresztény Általános 
Iskola és Gimnázium pály áza to t h irdet 
az  a láb b i tan á r i szak o k ra  (egyetemi 
végzettség előnyben): m agyar, tö rtén e
lem, m atem atik a , fizika, szám ítástech
n ika, angol, ném et. É rdeklődni a  188- 
8130, 180-2611-es telefonszám on lehet.
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K eresztyén  m ivoltunk ö sszfo g ia ia ta  az, 

h ogy v iszo n tszeressü k  azokat, 

akik m in ket szere tn ek . 

És türelem m el legyünk a zo k  iránt, 

akik m egbán tottak  m in ket 

Augustinus

A TARTALOMBÓL

ÜNNEPPÉ MAGASZTOSULT ESTI ÓRA

ORGONASZENTELÉS HARKÁN

BUDAHEGYVIDÉK-PANNONHALMA-TIHANY A Ico ló g ia i A kadém ia tanári k a ra ; dr. Reuss A ndrás dékán 
beszám olóját ta rtja

Evangélikus egyházfők világtalálkozója
A genfi Ökumenikus K özpont 

rutinszerű gyűlései és rendezvényei 
ritkán engedik meg azt a megjegy
zést, ami a június 17-20. közötti 
evangélikus egyházfői találkozót 
illette: ilyen még nem volt. A Lu
theránus Világszövetség összes tag
egyházának vezetőit hívták ugyan
is össze és ez szokatlan dolog.

A különböző világgyüléseken 
ugyanis az egyházak küldöttei so
rában nem mindig vannak ott az 
egyházfők. A Világszövetség T a
nácsa, legfőbb vezető testületé pe
dig létszáma szerint kisebb, m int
sem beleférne mind. a száztizen- 
négy tagegyház. A másik szem
pont pedig, hogy nem a tagegyhá
zak jelölik a Tanács tagjait, hanem 
bizonyos kvóta-rendszer szerint, 
ami lelkészek és nem-lelkészek, 
nők és férfiak, fiatalok és időseb
bek, valamint a földrajzi-földrészi 
képviselet elosztását jelenti, az ösz- 
szetételt tulajdonképpen „felül
ről”, azaz a Világszövetségtől ha
tározzák meg. Egy ilyen egyházfői 
találkozó nincs is benne a Világ- 
szövetség munkatervében.

Az összehívásra m ost mégis az 
adott okot, hogy az 1984-től tevé
kenykedő főtitkár, a norvég dr. 
Gumiár Staalsett ez év őszétől meg
válik posztjától és az elnökkel, a 
brazil dr. Gottfried Brakemeier 
egyházelnökkel (püspökkel) 
együtt alkalm at akartak  adni a ta 
lálkozásra, az értékelésre. Erre kü
lönösen is azért volt szükség, m ert 
m egsokasodtak egyes tagegyhá
zakban a genfi központot érintő 
kritikai vélemények. Az 1984-ben 
Budapesten tarto tt világgyűlés 
után ugyanis Staalsett főtitkár 
olyan új világszövetségi struktúrát 
vezetett be szervezeti reform cí
mén, amelyik nem ara to tt osztat
lan elismerést.

Az elégedetlenség egyik alapja 
az, hogy az új struktúra csökken
tette az egyes bizottságok számát 
és a tagegyházakból kevesebben

kerültek közvetlen kapcsolatba a 
genfi központ munkájával. K oráb
ban a tanulmányi, missziói, kom 
munikációs és világszolgálati- 
segélyprogramos bizottságok tag
ja i a maguk otthoni egyházi kör
nyezetében továbbadói voltak 
m indannak, amit a világszövetség 
végzett. Az új központositott veze
tés, a genfi központ program jainak 
és m unkatársi gárdájának jelentős 
csökkentése, sajtókiadványok és 
rádióprogram ok beszüntetése azt 
eredményezte, hogy G enf és a ta 
gegyházak távolodtak egymástól.

Az új szervezeti meggondolások 
m ögött elsősorban anyagi nehézsé
gek húzódtak meg. Ü gyanakkor 
azonban sokan fölvetették, miért 
nem a prioritások, a fontossági 
sorrend jobb  meghatározásával 
próbálták megoldani a kérdéseket. 
Ide tartozna, hogy a 6-7 évenként 
összehívott nagygyűlések létszá
m át kellene inkább csökkenteni 
vagy egyáltalán kérdezhetjük, m i
ért is van szükség olyan nagygyű
lésre, amelyik a nagysága és ebből 
adódó tehetetlensége m iatt nem 
képes a napirendre tűzött kérdése
ket végig sem beszélni.

A mostani egyházvezetői konfe
renciának tanácsadó jellege volt és 
am ikor a főtitkár felvázolta beszá
m olójának az ökumené és tagegy
házaink problém áit, élénk viták 
kezdődtek. A kérdések tulajdon
képpeni megvitatása és a döntések 
azonban az egyházvezetői tanács
kozás utáni „hivatalos” tanácsülé
sen történtek.

Kétségtelen tény, hogy a genfi 
központ óriási jelentőségű, első
sorban a világszolgálati-segély- 
program  osztálya révén. A W orld 
Service-osztály az egyik legna
gyobb hum anitárius és katasztró- 
fa-elhárító egyházi szervezet a vilá
gon. U gyanakkor bizonyos, hogy 
ez a m unka, ami nem egyházi 
pénzből, hanem zömében kor
mánypénzekből folyik, kevésbé

kapcsolódik a misszió és evangéli- 
záció szolgálatához és attól a leg
többször elkülönül.

Sok tagegyházban fájlalják, 
hogy az a teológiai munka, ami 
korábban olyan jellemző volt a 
Lutheránus Világszövetségre, le
építésre került és nagyon csökken
tett mértékben folyik. M intha el
uralkodna az ökumenében általá
ban az az akciós-gondolkodás, 
amelyik nem teológiai megfontolá
sokból indul el és ezután levonja 
azokból a következtetéseket, ha
nem először is a program okra és 
akciókra gondol és u tána keresi 
hozzá a teológiai alátámasztást.

Vitát eredményezett az a terv, 
hogy a Világszövetség legközeleb
bi nagygyűlését 1997-ben Hong
kongba tervezi éppen abban az 
időszakban, am ikor a nemezetközi 
megállapodások szerint Hong
kong 99 évi angol érdekeltségből 
visszakerül az anyaországhoz, K í
nához. Sokan óvták a Világszövet
séget, hogy a kínai emberi jogi 
problém ák m iatt, amelyek valószí
nűleg nem oldhatók meg addig 
m aradéktalanul, ne veszélyeztes
sék a világgyűlés megrendezését. 
Hiszen hasonló nehézséget tapasz
talt m ár G enf 1970-ben, amikor 
igen rövid határidővel a Brazíliába 
tervezett világgyűlést a francia 
Evianba kellett áthelyezni.

Ősztől új főtitkára van a Világ- 
szövetségnek, dr. Ishmael Noko, az 
afrikai Zimbabwéből, aki eddig az 
egyházi együttműködési osztályt 
vezette. Az a reménységünk, hogy 
vezetése alatt a Világszövetség 
majd számba tudja venni mindazt 
a kritikát és javaslatot, amit az 
evangélikus egyházfői találkozó 
eredményezett.

Úgy látszik, a nagy világgyűlé
sek kora lejárt, a hangsúly áttevő
dik a területi-regionális találko
zókra, a kétoldalú egyházközi 
kapcsolatokra, hogy a szomszédok 

(Folytatás a 3. oldalon)

L E L K É SZ A V A T Á SO K  
A D É L I E G Y H Á Z K E R Ü L E T B E N

1994. július 24-én, vasárnap délután 
3 órakor a D eák téri templomban dr. 
Harmati Béla püspök lelkésszé avatja:

Aradi András

D énes Ilona

János Zsuzsanna

N ém eth M ihály

Pálinkás Ingrid

Vári Krisztina

lelkészjelölteket. Az avatási istentiszteletre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk.

LELKÉSZAVATÁSOK 
AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLETBEN
1994. július 23-án, szombaton délelőtt 12 

órakor a Győri öregtemplomban Szebik Imre 
püspök lelkésszé avatja:

Karsay Lajos 
Ihász Beatrix és 
Varga Györgyi 

lelkészjelölteket.
1994. július 23-án, szombaton délután 3 órakor 

Takácsiban avatja lelkésszé Szebik Imre 
püspök

Polgárdi Sándor 
lelkészjelöltet.

1994. július 31-én, vasárnap délelőtt 11 órakor 
Miskolcon a gyülekezet templomában Szebik 

Imre püspök lelkésszé avatja
Schermann Gábor 

lelkészjelöltet.
Az avatási istentiszteletre minden érdeklődőt 

szeretettel várunk.

A T E O L Ó G IA  GYAKORLATI TU D O M Á N Y

Az Akadémia ünnepi ülését jú 
nius 23-án tartották meg. Reuss 
András dékáni beszámolójából 
megtudtuk, hogy éppen 20 éve köl
tözött az Akadémia Zuglóba és öt 
évvel ezelőtt készült el az új épület. 
Az ülésnek még az adott jelentősé
get, hogy az 50 évvel ezelőtt -  1944- 
ben -  végzett nyolc lelkészünk is 
jelen volt az évzárón és első alka
lommal osztották ki a „dr. Sólyom 
Jenő emlékérmet” .

A megnyitó istentiszteleten dr. 
Fabiny Tibor professzor prédikált. 
lK ir 19,4-8 alapján szolt arról,

hogy Illéshez hasonlóan megfárad
va érkeznek sokan egy év végére. 
A  komoly munka valóban fáraszt, 
de itt biztatást kapunk, konkrét út
m utatást: „Erőd felett való utad 
van!” Erő feletti út volt az elmúlt 
tanév hallgatóknak és professzo
roknak, erő feletti út volt a jubilán
soknak az ötven év. és mindnyá-

Aradi A ndrás V. éves hallgató 
a végzősök nevében búcsúzik

junknak hordoznunk kell bűneink, 
kudarcaink terhét, mellyel me
gyünk az oltárhoz, hogy vegyük az 
élet kenyerét. Szükség van az étel -  
kenyér és ital -  újra és újra magunk
hoz vételére. Erős bizonyságtevésre 
kell felkészülni, minden erőt igény- 
bevéve kell egyházunkban szolgál
ni. Erőre szükség van, vajon lesz-e 
elég átmenni és átvezetni az egyhá
zat a 21. századba?!

A dékáni beszámolóból megtud
tuk, hogy mit jelent a teológia, mint 
gyakorlati tudomány. A tanári kart 
„nem az elvont teológiai tudom á
nyosság elefántcsont tornyába való 
visszavonulás veszélye kísérti. Ta
nári m unkánknak nem egyoldalú
sága, hogy a való életről tudomást 
nem véve, belemélyedünk az elmé
leti munkába. Inkább ennek ellen
kezője a valóság: a mindennapi ki
hívások közepette annyira a napi 
feladatok szolgaságában élünk, 
hogy a tudományos munkában 
való elmélyedésre sem idő, sem 
energia, sem belső, sem külső 
csend, még igen határozott eltökélt
séggel is alig biztosítható...

A közvélemény előtt miként is 
versenyezhetne a teológia gyakorla
ti mivolta a társadalmi és a gazda
sági élet, a pénzügyi rendszer, az 
ipari termelés, a mezőgazdaság, az 
egészségügy, a közoktatás vagy ép
pen a környezetvédelem gyakorlati 
hasznával?... A teológia nem ráérő 
emberek vagy intellektuálisan ér
deklődő emberek semmire sem kö
telező foglalatossága, hanem olyan 
tudomány, amelyben eseményről, 
jövőről, elkötelezésről van szó, 
melynek az ember nem lehet pusz
tán szemlélője. A teológia -  Isten 
igéje és a Krisztus esemény alapján

Tanévzárás a Teológiai Akadémián

-  minden kor emberét az Istennel 
való viszony dinamikájában látja, 
ezért a teológia tárgya „a bűnös és 
elveszett ember, s a megigazító vagy 
megváltó Isten...

.. .Nekünk, evangélikusoknak 
nem volna szabad elhinnünk azt, 
amit rólunk is, Lutherről is annyi
szor mondanak, a reformációban 
meghirdetett evangéliumi szabad
ságot az autonóm lelkiismeret sza
badságaként értelmezve. Hiszen az 
evangélium szabadsága nemcsak 
abból áll, hogy „íme meggyógyul
tál”, hanem abból is, hogy „többé

ne vétkezz”. Pál ezért kezdi leveleit 
több alkalommal is azzal, hogy ma
gát „Jézus Krisztus szolgájának” 
mondja, nem a szolgáló, a diako- 
nosz, hanem a rabszolga, a doulosz 
értelmében. Az evangéliumi sza
badság nem az, hogy azt tehetem, 
amit akarok, hanem „többé tehát 
nem én élek, hanem Krisztus él ben
nem”.

A  teológiai tudomány nagy 
megpróbáltatás is az ember számá
ra ... A teológiai megpróbáltatások
ban csak az imádság, Isten igéje és 
a testvéri közösség segithet... 
Urunk úgy erősít meg, hogy közben 
kezdettől feladatot is ad.”

A beszámolóból megtudtuk azt 
is, hogy 16 hallgató tett sikeres zá
rószigorlatot, őket a közeljövőben 
kerületük püspöke avatja majd lel
késszé. Első szigorlatot 20 hallgató 
tett, alapvizsgát 17, első vizsgát 24 
hallgató tett. A levelező tagozaton 
az első két év bibliai tárgyaiból 
alapvizsgát tett 47 hallgató. A ka
posvári Csokonai Vitéz Mihály Ta
nítóképző Főiskolán folytatott há
rom évi tanulmány után evangéli
kus hitoktatói oklevelet kapott há
rom végzett tanitónő: Borsos Ildikó 
(Nagyveleg), Jakus Erika (Keszt
hely) és Kovács Agnes (Balatonszár
szó).

Áz Akadémián 116 nappali teo
lógiai hallgató, 12 nappali hittanta
nár szakos hallgató, a levelező ta
gozaton 55 hitoktató és hittantanár 
hallgató oktatása folyt.

A „Dr. Sólyom Jenő Alapítvány"

díját a kuratórium ez évben „A kör
mendi ágostai hitvallású evangéli
kus egyházközség története c. ta
nulmányáért Zügn Tamás körmen
di lelkész esperesnek ítélte oda. 
A díj a Dr. Sólyom Jenő emlékérem
ből (Galli Jánosné munkája) és 
pénzjutalomból (50 000,- Ft) áll. 
A kuratórium az emléérmet oda
ítélte id. Magassy Sándor ny. lel
késznek is a magyarországi evangé
likus lelkészek és tanítók adattárá
nak, az ún. Onomasztikonnak az 
összeállításában végzett munkássá
gáért.

Meleg szavakkal köszöntötte a 
dékán az 50 éve végzetteket, kérve 
őket a további kapcsolattartásra és 
az Akadémiáért való imádkozásra. 
Aranyoklevelet adott át a megjelen
teknek: Hernád Tibor, Jánosy Ist
ván, Nagybocskai Vilmos, Szabó 
Gyula, Szerdahelyi Pál, Tarjáni 
Gyula, Veczán János és Zoltán 
László nyugdíjasoknak. Nevükben 
Nagybocskai Vilmos mondott kö
szönetét, megemlékezve az elmúlt 
évtizedek nehéz szolgálatáról és Is
ten hűséges vezetéséről.

A végzős hallgatók nevében Ara
di András búcsúzás helyett köszöne
tét mondott azoknak, akik idáig 
elvezették őket: szülőknek és nagy
szülőknek, lelkészeknek és tanárok
nak, a gyülekezeteknek és minde
nért Istennek adott hálát.

Dr. Harmati Béla püspök szólt a 
jubilánsokhoz, köszönetét mondva 
hűséges ötven éves szolgálatukért, a 
professzoroknak tanító munkáju-

Nagybocskai Vilmos ny. lelkész 
a jubilánsok nevében szól

kért és a most végzett hallgatókat 
arra kérte, hogy a megnövekedett 
lehetőségek között, mely vár reájuk, 
ne feledkezzenek meg a megnöveke
dett felelősségükről sem. A gyüleke
zetek felé vegyék az irányt!

Tóth-Szöllős Mihály

Az 50 évvel ezelőtt végzett lelkészek családtagjaikkal

L U T H E R Á N U S  V ILÁ G SZÖ V ETSÉG
A Világszövetség Tanácsa június 21-29. között Genfben tartott 

ülésén a római katolikus egyházzal folytatott dialógus-bizottság 
társelnökévé választották dr. Harmati Béla püspököt. Ez azt jelenti, 
hogy a következő években a Lutheránus Világszövetség és a Vatikán 
tíz-tíz tagú bizottsága az előző évtizedek teológiai párbeszéde után 
újra elkezdi új összetételben azt a munkát, amelyik az ökumenikus 
közeledés és együttműködés szükséges kísérője. Egyházunk és a 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanács számára megtisztel
tetés, hogy püspökünk, aki az Ökumenikus Tanács elnöke is, ilyen 
fontos egyházi nemzetközi megbízást kapott.

A T IZ E N H A T  LEL K É SZ  JE L Ö L T :
Aradi András Németh M ihály
Dénes Ilona Németh Zoltán

H vizsgyalka György Pálinkás Ingrid
Ihász Beatrix Polgárdi Sándor

János Zsuzsanna Schermann Gábor
Karsay Lajos Varga Gyöngyi
Kozma Lívia Vári Krisztina
L oós Péter Veress István
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Ezt a piramist 4500 évvel ezelőtt,
rabszolgák százezrei húsz éven keresztül építették.
Kövei egyenként olyan nehezek, mint egy kisebb teherautó. 
Amikor elkészült, 146 méter magas volt, és büszkén hirdette, 
hogy ilyen nagy dolgokra képes az ember.
Szép, hatalmas, nagyszerű építmény.

Nekem mégis jobban tetszik a homokvár a kertünk végé
ben.
Apu és az öcskös építették nekem, ma délelőtt, szünna
pomra.
Számomra ez a világ legnagyszerűbb épülete, 
mert szeretetből épült.

BARANG O LÁS BIBLIAI TÁJAK O N

A templom udvarai

Jeruzsálemi barangolásunk múlt heti állomásá
val, az Antónia erőddel kapcsolatban volt szó ar
ról. hogy Heródes király nagy anyagi áldozatok 
árán felújíttatta a jeruzsálemi templomot is. 
A térképen, s a képen is jól látható, hogy a temp
lom több, egymástól elkülönített térből áll, me
lyeket egymástól falak választanak el. A templom 
belső terét körülvevő nagy udvart a pogányok 
udvarának nevezték. Ide mindenki beléphetett, 
sőt itt folyt az áldozati állatok adásvétele is. 
A templom belső udvaraiba azonban csak a vá
lasztott nép szülöttei léphettek be. Heródes király 
a papok kérésére táblát helyeztetett el a pogá
nyok udvarát a templom többi részétől elválasztó 
falon, amelyen az állt, hogy aki illetéktelenül á t
lépi e falat, azt halálos ítélet fenyegeti. A pogá
nyok udvarából az Ékes kapun keresztül az asz- 
szonyok udvarába jutunk. Innen m ár csak a férfi
ak mehettek tovább. A templom legbelső udvará
ba viszont már csak a papok léphettek be.

A pogányok udvarát az asszonyok udvarával 
összekötő kapu, az Ékes kapu mellett történt, 
hogy am ikor egyszer Péter és János felmentek a 
templomba délután imádkozni, arra vittek egy 
születése óta sánta férfit. M indennap ide hozták 
ehhez a kapuhoz, hogy alamizsnát kérjen a temp
lomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és

János be akar menni a tem plom ba, alam izsnát 
kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rá tek in
tett, és azt m ondta: „Nézz ránk! Ezüstöm  és a ra 
nyam nincsen, de amim van, azt adom  neked: a 
názáreti Jézus K risztus nevében kelj fel, és j á r j !” 
És jobb  kezénél fogva felemelte, annak pedig 
azonnal megerősödött a lába és a bokája, és já rt. 
M ajd bement velük a tem plom ba, és dicsérte az 
Istent. (ApCspl 3,1-10)

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Hol van megírva?”
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Ebben a já tékban  egy ismert m ondato t kell 
m egtalálnod M áté evangéliumából. A mellékelt 
ábrán  minden téglalap a keresett m ondat egy-egy 
betűjét jelöli. Hetente m egadok egy m ássalhang
zót, amely a keresett igében szerepel. A já ték  
négy héten keresztül ta rt m ajd, azaz négy m ással
hangzót fogok közölni. Azt hiszem, ennyiből rá 
lehet jönni, hogy melyik m ondatró l van szó. 
A hetente közölt m ássalhangzókat ABC sorrend
ben ismertetem. A m ondat következő m ással
hangzója a „k” . Azok, akik ham ar rábukkannak  
a helyes megfejtésre, hétről hétre plusz kérdésekre 
is válaszolhatnak, s igy gyarapíthatják  pontjaikat. 
Beküldendő a keresett m ondat, és az, hogy hol 
van megírva!

A plusz kérdés: Hogy hívják M áté evangéliumán 
belül azt a nagyobb összefüggő szakaszt, amelyben 
a keresett mondat található?

Kérlek Benneteket, hogy megfejtéseiteket a lap 
dátum át követő keddig ad játok  postára!

A „Gondoltam egy bibliai történetre” című já 
tékban helyes megfejtést beküldők névsora:

Bánki R enáta (Ino ta); Illés Adél (Egyházasden- 
geleg); Kollár G ábor és Tam ás (D unaegyháza); 
Tóth K álm án és K atalin (Budapest).

M inden megfejtőnek gratu lálunk!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

M i a szeretet?
Olvasd: Jn 15,12-13

M ikor gyerek voltál, azt hitted, ismered a szerete- 
tet, hiszen ragaszkodtál édesanyádhoz, édesapádhoz, 
testvéreidhez, meg még néhány emberhez. Természe
tesnek gondoltad, hogy vannak ellenszenves emberek 
az életben, de ezek kevésbé érdekeltek, hacsak kárt 
nem okoztak neked. Az emberek és a mesék világa 
arra indított, hogy osztályozd az embereket, a körü
lötted levő világot: szeretem-nem szeretem, szimpati
kus-nem szimpatikus, jó-rossz. De egyszer megismer
tél valakit, aki nem osztályozta az embereket. Egy 
utat m utatott, kézen fogott és elindult veled. Az úton 
mások is jártak. Némelyek szembejöttek, mások vele
tek haladták, ismét mások meglöktek, vagy moso
lyogtak. Sokféle ember volt. Te osztályozni kezdted 
úgy, ahogy eddig, és akkor az a Valaki, aki melletted 
járt, megszólalt: Nem szimpatikus számodra ez az 
ember? Allj meg egy pillanatra. Érzelmed ösztönből 
fakad. Érzelmeid reakcióját nem tagadhatod le. Csak 
gondolkozz el: elmehetsz így egy ember mellett? Le
het, hogy nem tudod még, hogy miért, de szüksége 
van rád. Valaki így alkotta meg a világot, hogy az 
embereknek szüksége legyen egymásra. Lehet, hogy 
ennek az embernek éppen terád van szüksége. Ezért 
állj meg egy pillanatra. Ez egy állomás az úton, egy 
próbatétel állomása. Meg kell keresned a másikban 
azt, ami szeretetreméltó benne. Hiszen bármilyen le
gyen is, szeretetre érdemes mert Valaki öröktől fogva 
végtelenül szereti Őt, úgy, mint téged. H a megtaláltad 
ezt a vonást benne, úgy próbáld meg minden erőddel 
a javát akarni. Indulj el vele kifelé az állom ásból...

M ert a szeretet nem érzelem, hanem m agatartásfor
ma, melyet tanulni kell. Egy út állomásokkal és pró
batételekkel, örömökkel és kudarcokkal, sohasem ön
magadért.

Szimpatikus számodra valaki? A nnál jobb  — így 
sokkal könnyebb lesz megtanulni igazán szeretni ot. 
Állomás ez is, melyben vonzalmad ébred fel valaki 
iránt. A vonzalom még nem szeretet, m ert még nem 
a másikról van szó, hanem rólad. M ert a szeretet nem 
azt jelenti:

-  a másik hatással van rád
-  nem a másik iránti érzelmi vonzódás
-  nem önmagunk átengedése a másiknak
-  nem a másik csodálata
-  nem a másik utáni vágyódás
-  nem a másik birtokbavételének az akarása.

A szeretet önmagad odaajándékozása a másiknak 
és a többieknek. H a igazán akarsz szeretni, ne maradj 
a vonzalom állomásában. Csak ha őszintén, a másik 
javára tudtál dönteni, akkor léphetsz ki az állomás
ból, s indulhatsz az úton a M ásikkal, a M ásikért. S az 
igazi próbatételek még ezután jönnek. G yakran fogsz 
még állomásokon nyöszörögni, gyötrődni és szenved
ni. M ert minden állomás azt követeli, hogy tagadd 
még magad a M ásikért -  addig nem mehetsz tovább 
a szeretet útján.

Ha mindvégig akarsz szeretni, késznek kell lenned 
arra, hogy odaadd egész életedet, hogy meghalj önm a
gad számára a többiekért, másokért. H a azt hiszed, 
könnyű szeretni, csalódol. M inden valódi szeretet egy 
nap keresztet hoz majd neked. M ert a bűnbeesés óta 
nehéz megfeledkezni magunkról, nehéz meghalni a 
magunk számára. H a tovább szereted azt, aki meg
csalt, aki fájdalmat okozott neked, akkor igazán sze
retsz, m ert az illetőt m agát szereted és nem a képet, 
melyet róla alkottál, vagy a hasznot, melyet tőle re
méltél.

Sohasem arathatsz, ha nem veted el a m agot a 
földbe. Sohasem növekedhetsz, ha m egtartod m agad
nak a szeretetet. Csak akkor kaphatsz szeretetet, ha 
másoknak adod. Az önző szeretet elsorvad, m int a 
fáról lehullott gally; kihull a vérkeringésből, m agá
nyos lesz és meghal. A szeretet megosztásának nincs 
határa, ezért a belőle fakadó boldogság határtalan.

A te szereteted, tanulóutad benne van Isten üdvter
vében. Szeretetednek Isten gondviselésének eszközévé 
kell válnia az emberek életében. Á t kell járn ia  annak 
a felismerésnek, hogy szereteted nélkül esetleg nem 
tudják elérni azt, amit Isten elkészített számukra. így

helyez,bele Isten téged a nagy tervbe, ő  irányit az 
úton, Ő sír és szenved veled az állomáson. Irántad 
való nagy szeretete figyelmeztetés és erő. Szeretetedre 
szükség van! Szereteted küldetés!

Azóta tudod: nem elég osztályozni, szeretni kell! 
Azóta tudod, hogy nem tudsz igazán szeretni és azóta 
vágysz igazán szeretetre. Nem úgy ahogy eddig: nem 
kapni, adni akarsz. Azóta tudod, hogy a szeretet tanu
lóevei hosszúak. S azóta imádkozol naponta szerete- 
té r t...

*

Taníts meg szeretni Uram és szabadíts meg magam
tól. .. Úgy szeretnék igazán szeretni, Téged meglátni a 
másik emberben, ne magamat.

Taníts meg szeretni Uram, és szabadíts meg ma
gunktól.

Olyan jó  lenne, ha valóban egymást szeretnénk, s 
nem a másikban önmagunkat.

Taníts bennünket -  ha kell keményen és megsebezve 
mint orvos, k i fájdalm at okoz, hogy gyógyítson.

Segíts, hogy ne egyedül akarjunk járni a szeretet 
útján. Vegyük észre, hogy előttünk, mellettünk jársz. 
Taníts meg terád figyelve szeretni. Urunk. Amen.

(F. K.)

PAUL ROTH:

A szeretet, 
mint díszítmény

Istenem, vádolom magam,
hogy szeretetem gyakran csak érzés volt.
Vonzalom és megilletődés.
Szeretetem ezért gyakran csak m úló pillanat, 
m ert újabb érzés kerít hatalm ába engem.

Istenem, vádolom magam, 
hogy szeretetem nyitva állt ugyan 
a világ nyom orúsága előtt, 
de nem láttam  meg a közelben lévőt, 
a  szomszédomat, a  m unkatársam at.

Istenem, vádolom  magam,
hogy szeretetem kasztokba sorolta az embereket:
némelyek szimpatikusak,
m ások nem tetszenek,
m ert egyszer elbuktak, vagy tanulatlanok,
csúnyák vagy másképp gondolkodók.

Istenem, vádolom  magam,
hogy szeretetem oly ritkán mozgatta értelmemet,
hogy bepótolja a jóak ara t a rátermettséget és

tudást.
A m it meg kellett volna szereznem, 
hogy segítségem konkrét és jó  legyen.

Istenem, vádolom magam, 
hogy szeretetem nem középpont, 
csak díszítés volt, 
alkalmi köntös az életemen.
Csillogó, m int a léggömb, 
de üres, és felfújt a  belseje.

Istenem, vádolom  magam, 
hogy volt ugyan hitem, 
de igazán nem szerettem.
Életemről nem ismerhette föl senki, 
hogy krisztusi élet:
Isten szeretetéből élni.

Vallomás hitről, emberségről, hazaszeretetrőlg>' iskola életében minden évforduló egyben alka
t i a m  a számvetésre. Önkéntelenül is az értékek 

áramlásának kérdése merül fe l:  milyen oktatói-nevelői 
célokat közvetít a tanári kar a diákok felé és ezeket a 
célokat hogyan valósítja meg.

A hetvenöt éves Líceumi Diákszövetséget köszöntöt
te a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líce
um) kiadásában megjelent, Kocsis István által írt 
könyv, a Kötődés az Alma Materhez című, amely az 
egyesület múltját és jelenét dolgozza fe l  hitelesen és 
igényesen. A mű megírásának célját a szerző az előszó
ban a következőképpen fogalmazza meg: „A mostani 
mű egyrészt a tiltás évei ellenére szerves egységet jelen
tőszakasznak, a 75 évnek a történetét dolgozza fel, állít 
neki emléket. Másrészt a szerző azt szeretné, ha a szép 

'példák a mai kor diákjai, tanárai számára követendő 
mintául szolgálnának."

A Sopronr Evangélikus Líceumi Diákszövetség ala
kuló közgyűlésére 1918. június 5-én került sor, az alap
szabály szerint a szervezet olyan nemes célok érdekében 
jö tt létre, mint diákotthon létesítésének az elősegítése, 
a Líceum tanulóinak erkölcsi és anyagi támogatása, az 
egyetemre került szegény sorsú hallgatók segítése, a 
Líceum fejlesztésének a támogatása, valamint a volt 
diákok iskolához való kötődésének erősítése. Úttörő 
szerepet já tszo tt az egyesületet megalapító 67 személy: 
általuk az országban elsőként jö tt létre olyan egyesület, 
amelynek alapvető célkitűzése az iskola támogatása 
volt.

Nem véletlen, hogy Sopronban és éppen az Evangéli
kus Líceumban jö tt létre az országban először az iskola 
diákjait, magát az iskolát támogató egyesület. Sopron 
az ország egyik legműveltebb, legkulturáltabb területé
nek, a Dunántúl északnyugati részének ősi, nagy kultú
rájú iskolavárosa, amely sohasem került török uralom 
alá és így európai ütemben fejlődhetett. A magyar tör
ténelemnek olyan egyéniségei éltek a városban vagy 
környékén, akik segítették vagy maguk is művelték a 
kultúrát. Nagyon kiegyensúlyozott vidék ez; ahol há
rom nemzetiség: magyarok, németek és horvátok szép

együttélése valósult és valósul meg. Ugyanilyen tole
rancia érvényesült mindenkor vallási tekintetben is: ma 
többségében katolikus területen élt és él a Dunántúl 
egyik legnagyobb evangélikus közössége. Az Evangéli
kus Líceum ennek a közösségnek a fiataljait gyűjti 
össze immár több évszázada.

Ez a szellemi sokszínűség já tszo tt közre abban, 
hogy a Soproni Líceum a magyar iskolatörténet né
hány páratlan alkotását teremtette meg. 1790-ben 
az iskola öt tanítványa olyan diáktársaságot alapí
tott, amely a szerveződő magyar nyelvű irodalmi 
élet kialakulásában is döntő szerepet já tszo tt: leve
lező társa volt a Nemes M agyar Társaságnak Ka
zinczy Ferenc és Berzsenyi Dániel is. 1827-ben hoz
ták létre az iskolában a mai diákönkormányzatok 
elődjét, a D eákkúti Vármegyét.

A Líceumi Diákszövetség megalakítása az első világ
háború végén arról az együvé tartozásról tanúskodik, 
amely az iskola diákjait az ősi intézményhez kötötte: 
az Evangélikus Líceum megtartó erejéről vall.

Az iskolában kapott eszményeket, értékeket őrizték 
a volt diákok akkor is, amikor az 1948-as államosítás 
és a Diákszövetség 1950-ben bekövetkezett feloszlatása 
„kényszerű visszaszoritottsága” kötelezte őket. A kap
csolatteremtés lehetőségeit azonban ezekben az évtize
dekben is folytonosan keresték, hiszen az iskola fennál
lásának 425. jubileuma után egy évvel, 1983-ban létre
hozták a Berzsenyi Baráti Kört.

Többek között a Baráti Kör munkájának eredmé
nyeként is az iskola újra egyházi gimnáziumként kezd- 

.hette az 1991/92-es tanévet. Ehhez az eseményhez kö
tődik a Líceumi Diákszövetség újjáalakulása is. 
Ugyanazzal a nyitottsággal és alázattal hozták létre, 
amely hetvenhárom évvel korábban is jellemezte a szer
vezetet: a tartalmi, lényegi munkára helyeztek hang
súlyt. Az újjáalakult Diákszövetség az 1918-ban alapí
tott egyesület jogutódjának tekinti magát, az alapsza

bályban megfogalmazott célkitűzések is a hetvenhárom 
évvel korábbiakat visszhangozzák.

Kocsis István könyve történeti áttekintéssel kezdő
dik. A z egyesület működésének szervezeti kerete című 
fejezetben a Öiákszövetség megalakításának körülmé
nyeit vázolja, létrejöttének céljait ismerteti a szerző. 
A Diákszövetség történetének három, egymástól 
különálló szakaszában az előszóban megfogalmazott 
szándéknak megfelelően a szerző azt emeli ki, ami a 
folytonosságot biztosította a szervezet működésében: a 
mostoha körülmények ellenére a tenniakarás erkölcsi 
parancsát. A Diákszövetség munkájára ugyanis az 
egyesület megalakulásától kezdve a konkrét feladatok  
teljesítése volt a jellemző: a tanulók anyagi támogatá
sa, a Diákotthon létrehozása, az iskolai hagyományok
ban való részvétel, azok megőrzése és közvetítése a 
fia ta l nemzedék felé.

A könyv második fejezete a Diákszövetség munkáját 
tekinti át. Az alapszabályzatban rögzített célkitűzések 
a gyakorlatban sokféle, legtöbbször komoly anyagi 
erőfeszítést igénylő m unkát jelentettek, jelentenek. 
A tanulók anyagi támogatásán, a D iákotthon létre
hozásán túlmenően a szervezet tagjai részt vállaltak 
a nagy elődök emlékének a megörökítésében (em 
léktáblák állítása, az elhunyt tanárok és diákok sír
helyeinek gondozása), az iskolai hagyományok k i
alakításában és közvetítésében (ballagás, líceumi 
zászló, licista jelvény), a jubileumi ünnepélyek szer
vező munkájában és sikeres lebonyolításában. 
A gimnázium XX . századi története elválaszthatat
lan a Diákszövetség munkájától.

A z önzetlen segíteni akarás sarkallta, sarkallja a 
Diákszövetséget munkálkodásában ma is. A szerző  
szavaival élve: „Ma is tiszteletet, elismerést kiváltó  
az az igyekezet, amellyel a volt diákok egymást kö 
vető nemzedékei hálájukat, szeretetüket kifejezték  
tanáraik, iskolájuk iránt. Mindez nem a hivalkodás,

magamutogatás szándékával, hanem az éppen idő
szerű megoldandó feladatban segíteni, jobbítani 
akarás nemes egyszerűségével, önzetlenségével tör
tént. Am ikor valamit létrehoztak, megvalósítottak, 
azt mindig úgy tették, hogy érződött: nemcsak az 
örült, érezte jó l  magát, ak i kapta, hanem az is, aki 
átnyújtotta."

A sokat emlegetett „líceumi szellem" így válik 
m egfoghatóvá: az adhatás gyönyörűségében és a 
mély humánummal teli emberi kapcsolatok kialakí
tásában. M agatartásmódot és gondolkodásformát 
jelent, amelyet tanítani lehet ugyan, de belülről jö 
vő, őszinte szeretetet és megbecsülést feltételez. 
A könyv harmadik fejezetében közölt m ozaikok  
ezért tartoznak szervesen a Diákszövetség történeti 
feldolgozásához; nemcsak kevésbé ismert adatokat 
tartalmaznak vagy háttérmagyarázatot szolgáltat
nak, hanem m egmutatják azt a közös erőfeszítést, 
amely mindenkor a sikeres oktatói-nevelői munka 
záloga.

A z ország egyik legrégebbi m űködő tanintézeté
nek legutóbbi háromnegyed századáról kapunk hite
les tudósítást a záró fejezetben. A gyakran szubjek
tív visszaemlékezések értékét az összeforrottság  
minduntalan visszatérő tudata adja. Az iskola volt 
diákjai és tanárai vallanak hitről, emberségről, ha
zaszeretetről, végső soron az iskola szellemiségéről 
a mai kor diákja és tanára számára egyaránt példa
mutatóan. Külön köszönet az értékes visszaemléke
zések közléséért Kocsis Istvánnak. Könyvében az is
koláról kialakult kép így válik teljessé.

A m ű megírásával és kiadásával a Berzsenyi Dá
niel Evangélikus Gimnázium (Líceum ) a nagy elő
dök emlékének adózik és a Diákszövetség m unkál
kodásának megbecsülését, elismerését tolmácsolja. 
Közös jövőnk építésekor figyelm eztető  és egyben 
irányt mutató szerepet tölt be a kiadvány, értéke 
túlmutat a jubileumok szokványos ünnepi megemlé
kezésein, értékmegőrzésről és értékátadásról szól.

Szentpáii Csaba
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Ünneppé m agasztosult esti ó ra ...

Nagybörzsöny.
A szépséges D una
kanyar országút- 
ján, az északi or
szághatár közelé
ben, a Börzsöny 
hegység lábánál 
kis falu, mely arról 
nevezetes, hogy a 
környéken az 
egyetlen evangéli
kus gyülekezet él 
itt. Lelkészük több 
évtizeden át De- 
dinszky Gyula 
volt, aki a közel
múltban ment 
nyugdíjba. A mai 
lelkészhiányos vi
lágban mégis kap
hatott lelkészt, 
mert az egy éve 
végzett Turánszky 
István vállalta a 
szolgálatot ebben 
a gyülekezetben.
Lelkésszé avatásá
ra most került sor 
abban a gyüleke
zetben, ahová se
gédlelkészként he
lyezte őt Szebik 
Imre a kerület püs
pöke.

Június 22-én, a 
délutáni órákban 
megtelt a tem p
lom, melyben Sze
bik Imre püspök 
dr. Cserháti Sán
dor professzor és 
Dedinszky Gyula 
a gyülekezet volt 
lelkésze közremű
ködésével lelkésszé 
avatta Turánszky Istvánt.

Az istentisztelet kezdetén a hely
beli zeneiskolás fiatalok két koráit 
adtak elő fúvós hangszereiken. Az 
igehirdetés textusa 2M óz 3,1-5 
verse volt. Am ikor Mózes az Isten 
hegyénél áll az égő csipkebokor 
előtt. „A hétköznapok szürke egy
hangúságában ünneppé magaszto
sul ez esti ó ra” -  kezdte prédikáci
óját a püspök. Ünnepe egész egy
házunknak, a nagybörzsönyi gyü
lekezetnek és a Turánszky család-

L elkészavatás N agybörzsönyben

nak. A  lelkészavatást az egyház
ban használatos szóval ordináció- 
nak is mondjuk. Az ordináció Is
tennel való találkozást jelent. Itt 
kísérőjelenség az égő csipkebokor, 
mely lángol, de nem ég el, ég, de 
nem perzsel. A kép Isten lényegére 
m utat: világít, nem pusztít az égő 
tűz. Ezt a találkozást Isten kezde
ményezi. Oldd le saru idat... Isten 
szólít: a történelem eseményein ke
resztül, a világmindenség szépsége
in és harm óniáján, a lelkiismereten

keresztül is, de Jézus keresztjén át 
is. Úgy szerette a világot, hogy 
egyszülött F iát kü ld te ... Isten szól, 
hallgass rá! Az ordináció egyben 
megrendülés is. Mózes is belereme
gett ebbe a találkozásba. Népe sza
badulását kellett véghezvinnie. 
Hirdesd a szabadulást, melyet Jé
zusban mindnyájunk számára el
végezett Istenünk! Végül az ordi
náció megalázkodást is jelent. 
A levetett saru az alázat jele. Ahol

Az új lelkész első úrvacsoraosztása

pedig Isten szól, az szent hely. 
Ilyen ez a templom is, Istennek 
szánt hely. Valahányszor belépsz 
csendesedj, alázkodj meg, a M in
denható hívott el szolgálatára.

Az avatás szertartásában, a 
Confirma Deus énekes áldásában 
részt vettek Missura Tibor esperes, 

■a Teológiai Akadémia küldöttei: 
Zászkaliczky Pál igazgató és Bács
kai Károly tanulmányi titkár, vala
mint a szomszédos református és 
katolikus gyülekezetek lelkipász
torai is.

Az istentiszteleten úrvacsora
osztás is volt, melyen az egész gyü
lekezet részt vett. A úrvacsoraosz
tást a felavatott lelkész M issura 
Tibor esperessel közösen végezte.

Nagy volt a gyülekezet öröme, 
m ert a felavatott fiatal lelkész ott 
m arad a gyülekezetben, oda küldte 
ki a püspök szolgálatra. Kívánjuk, 
hogy az Istennel való találkozás
nak sok-sok alkalma legyen szol
gálata nyom án a nagybörzsönyi 
„szent helyen” . tszm

Evangélikus egyházfők 
világtalálkozója

(F o ly ta tá s  a z  1. o lda lró l)  
ne Genfen keresztül, hanem köz
vetlenül találkozzanak. Ezért je 
lentős, hogy egyházunk az utóbbi 
években szoros kapcsolatokat épí
tett ki a bajor, az osztrák, az erdé
lyi és általában az európai egyhá
zakkal, különösen is a skandiná- 
vokkal és a finnekkel.

Természetesen nem szabad elfe

lejtenünk mindazt, am it a Luthe
ránus Világszövetség az elmúlt ö t
ven évben tett értünk, az újjáépítés 
segítésétől kezdve a háború után 
mindmáig. Különösen is a kisebb 
egyházak szám ára fontos, hogy ott 
tudják m agukat az evangélikusok 
nagy családjában, amelyik tám o
gatja őket.

D r. H arm ati Béla

LELKÉSZAVATÁS 
AZ ÉSZAKI

EGYHÁZKERÜLETBEN

1994. július 30-án, szombaton 
délelőtt 11 órakor 

a Felsőpetényi templomban 
avatja lelkésszé SZEBIK 

IM RE püspök 
Hvizsgyalka György 

lelkészjelöltet.
Az avatási istentiszteletre 

mindenkit szeretettel várnak.

Budahegyvidék -  Pannonhalm a -  Tihany
Kedves, szép baráti találkozón vehettek részt azok, 

akik június 11 -én a Budahegyvidéki Gyülekezettel 
indultak Pannonhalm a felé. Igaz, az út permetező 
esőben, szomorkás felhők alatt kezdődött, de Pan
nonhalm ára érve, kitisztult az ég, az autóbusz ablaká
ból m ár messziről feltűnt a 282 m magas Várhegyen 
álló évezredes múltú bazilika és m onostor. A tem plo
m ot i. e. 800-ban Nagy Károly frank császár építette. 
Szent M árton tiszteletére. A ma látható Szent M árton 
bazilika alapjait Géza fejedelem rakta le, aki 996-ban 
itt helyezte el a bencéseket. Az 1001-ben felszentelt 
templomot I. István király építette tovább és a bencé
sek működését kiváltságokkal, adom ányokkal erősí
tette, hogy ezzel is országa fennm aradásához kérje 
Isten segítségét. M inderről a kedves fogadtatás után 
vendéglátónk, Sulyok Elemér atya, a H ittudom ányi 
Főiskola igazgatója tájékoztatott. Az épületben tanít
ványuk, a II. gimnazista Béta vezetett végig, kitűnő 
felkészültségéről téve tanúságot. Töténelmi, építésze
ti, művészeti, tudom ányos, irodalmi vonatkozású ma
gyarázata, a váratlan kérdésekre feltett válasza a rend 
tanárainak sokoldalú, alapos felkészítéséről is tanúsá
got tett. Kedves volt, ahogy a legendákat, régi hagyo
m ányokat is beleszőtte m agyarázatába. A látogatók
nak lehetőségük volt megismerni az építészeti, külső 
és belső képzőművészeti látnivalók nagy részét, a rit
ka becsű gyűjtemények gazdag tárát őrző könyvtárat, 
a legújabb ásatások, feltárások eredményét (igaz, az 
altemplomba vezető lépcsőket is meg kellett járni, de 
megérte!) Az ízletes ebédet az önkiszolgálóvá alakí
to tt kollégiumi étteremben Pintér Ambrus gimnáziu
mi igazgató meghívására vendéglátóinkkal együtt fo
gyasztottuk el baráti beszélgetés, ismerkedés közepet
te.

A Budahegyvidéki Gyülekezet nem először látoga
to tt Pannonhalm ára. Legutóbb -  m int Köszeghy Ta- 
másné, a M áriaremete-Hidegkúti ökomenikus általá
nos iskola igazgatója m ondta -  az idelátogató finn 
testvérgyülekezettel töltöttek egy feledhetetlen ked

ves, tartalm as napot Pannonhalm án, élvezve a bencé
sek vendégszeretetét.

A főapátság történetének 1000 éves m últját idéző 
jellegzetes épületegyüttes elhagyása után  - ,  melyen az 
európai művészetnek minden stílusáram lata rajta 
hagyta bélyegét a múlt értékét kereső utunkon 
Tihany felé indultunk. A Balaton környékének talán 
legjellegzetesebb táját éppen a tihanyi félsziget adja az 
apátság kéttornyú templomával. A Tihanyi-félszige
tet I. András adom ányozta a Benedek rendnek, erről 
tanúskodik egy M iklós nevű püspök által 1055-ben 
fogalm azott és írt, féltve őrzött alapító-levél ránk 
m aradt eredeti példánya. Itt Félix atya  fogadta buda
hegyvidéki vendégeit, kedves szavakkal köszöntve, és 
látható örömmel m utatta be az apátság, a templom 
értékeit s beszélt a visszakerült részek renoválásáról, a 
bencés apátság múzeumáról, melyben június 11-én 
nyílt meg M olnár C. Pál centenáriumi emlékkiállítása.

Tihany felé jövet még rövid pihenőt tartottunk a 
bakonyszentlászlói evangélikus templom százados hűs 
falai között. Sajnos, Ördögh Endre lelkész -  aki szintén 
bencés diák volt, Pannonhalm án érettségizett nem 
lehetett jelen érkezésünkkor, de dr. Csonka Géza veze
tőnktől komoly ismertetést kaptunk a templom történe
téről, múltjáról. A Budahegyvidéki Gyülekezet másod
felügyelőjének lelkes szervezése egy élményekben, érté
kekben, szépségekben gazdag napot szerzett a résztve
vőknek, akik újabb kirándulás, hasonló, hangulatos 
baráti találkozás szervezésére kérték. Sokan érezték, ha 
talán ki sem m ondták -  egyedülállók, vagy családok 
„nagy magányosai” -  hogy mindjobban kellenek az 
ilyen bensőséges, csendes, de „valamit” nyújtó találko
zások gyakran gondterhes, szürkülő hétköznapjaink
ban. M ert, mint Erdély költője, Reményik Sándor írta: 

Ne várd, hogy a fö ld  meghasadjon 
és tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái 
Nagyobb és titkosabb csodák. .

Schelken Pálm a

Orgonaszentelés Harkán

Boldog, örömteli nap derült erre 
a határszéli, megfogyatkozott lé
lekszámú, kis gyülekezetünkre, jú 
nius 5-én, a Szentháromság utáni 
első vasárnap.

Orgonaszentelésre hívogattak a 
meghívók. Nem eredménytelenül. 
Nemcsak a helyi gyülekezet apra- 
ja-nagyja, de szomszéd gyülekeze
tek tagjai is eljöttek erre a nem 
mindennapi eseményre, s töltötték 
meg dugig a harkai templomot. 
Ilyen nagyszámú, ragyogó arcú és 
szemű embert csak hét esztendővel 
ezelőtt láttak ezek az öreg, megko
pott falak. A kkor, amikor a 200 
éves templomért adott hálát Isten
nek a gyülekezet a Németország
ból hazalátogató, régi gyülekezeti 
tagokkal együtt.

A 175 esztendővel ezelőtt, 1819 
pünkösdjén felszentelt orgonát a 
neves soproni orgonaépítő, König 
Fülöp készítette. Orgonái közül öt 
még ma is áll hazánk különböző 
templomaiban. A harkai orgona 
az idők folyamán azonban nem
csak külső díszében, de főleg hang
ja  erejében és színében kopott meg. 
Hiányos és szúette sípsorai, szerke
zeti működésének súlyos hibái 
m iatt bizony m ár régóta nagyjaví
tásra, sőt felújításra szorult. Ezt a 
nem könnyű feladatot vállalta m a
gára önként és minden anyagi el
lenszolgáltatás nélkül, a több évti
zedes orgonaismereti tapasztalat
tal rendelkező Kormos Gyula, a 
Budapesti Műszaki Egyetem ad
junktusa. A másfél esztendőt kite
vő szorgos munkája nyomán a tel
jesen szétszedett orgonába sok új 
és megújított síp került. De meg
újult az orgona külső aranydíszíté
se is. Sikerült tehát nemcsak hang
színeiben, de külsejében is eredeti 
állapotába visszahelyezni. Ezt m a
ga Trajtler Gábor, egyházunk ze
neigazgatója is elismerően állapí
to tta  meg.

A felújítás félmilliónyi költségé
nek oroszlánrészét a Németország
ban, Sinsheimben élő Schindler 
András igazgató, a gyülekezet és 
H arka község történetének kiváló 
ismerője és megírója vállalta. A dí
szes külső aranyozás pedig orszá
gos egyházunk adománya révén 
válhatott valóra.

Az istentisztelet keretében vég
zett felszentelést Szebik Imre püs

pök végezte Szimon János és Zol
tán László lelkészek segítségével. 
A 33. Zsolt 1-3 versei alapján tar
tott igehirdetésében kiemelte a 
gyülekezet éneklését kísérő orgona 
fontos szerepét. Ezt már az ősök is 
felismerték és a súlyos áldozatok 
árán megépítették orgonájukat s 
annak fenntartásáról és működte
téséről is mindig jószívvel gondos
kodtak. Szóljon hát istentisztelete
inken itt H arkán is, ne csak az 
ének, de az orgona hangja is. Éb
ressze, növelje a hitet, gyarapítsa a 
keresztyén életet, amelyhez illik és 
hozzátartozik az örvendezés mel
lett a dicséret és a hálaadás is.

A felszentelés után hálával emlé
kezett meg a gyülekezet, a jelen 
nem lehetett kedves, volt tanítónő
jéről és hosszú éveken keresztül 
volt kántoráról Pantzer Gertrúd- 
ról, kívánva egyúttal hosszú beteg
ségéből való mielőbbi teljes gyó
gyulást.

Valóban jól kezdődött! Zügn 
Tamás a vasiak esperese hívta ösz- 
sze a Nyugat-Dunántúli három 
egyházmegye lelkészeit és papnéit 
a második világháború utáni ébre
dés egyik fellegvárába: Répcelak
ra. Öröm volt m ár a balesetmentes 
odaérkezés is. H át még a régen és 
ritkán látott kedves testvérek nagy 
egymásnak örvendezése!

A nyitó istentiszteleten a kette
sével (lelkész és felesége!) kikül
dött 72 tanítvány örömteli vissza
térésének története elevenedett 
meg. Az Ú rnak sátáni erőket le
győző hatalma van. Tapasztalhat
ták a tanítványok, hogy Uruk va
lóban együtt is munkálkodik ve
lük. És az ígéret is felemelő: örülje
tek, hogy neveitek fel vannak írva 
a mennyben. Milyen jó  is ilyen szá- 
m ontartottnak lenni!

Ezután a papnék és nőtestvérek 
a gyülekezeti teremben, de lélek
ben M ária, M árta és Lázár betá- 
niai házában jártak. Itt is egy M á
ria, Szebik Imre püspök felesége, 
körül csendesedtek el és figyeltek 
Jézusra, hogy valójában mi is az az 
egy szükséges az életben? Maga 
Jézus -  igéjében!

A lelkészek most is, majdnem 
72-en, külön gyülekeztek. Tudván, 
hogy első és legfontosabb a szolgá
lat : a következő vasárnap alapigé
jével foglalkoztak Fehér Károly ve
zetésével. U tána Szebik Imre püs
pök nyújtott hazai egyházunk éle
téről részletes és hiteles tájékozta
tást. Őszinte nyíltsággal és testvéri 
bizalommal volt szó gyülekezete
ink helyzetéről, a lelkészi szolgála
tokról, a sok megkereszteletlen fia
talról, a nehezülő anyagi gondok
ról, -  hogy bizony havi 100 forin
tos hozzájárulás nélkül m ár nem 
képzelhető el egyházunk rendezett 
szolgálata... Szó volt a nyugdíja
sokról, de sajtógondjainkról is. 
A választások után állami szerve
inkkel meg kell beszélnünk a hit
oktatás dolgát, iskoláink ügyét, az

Az orgonafelújítás történetét s 
az orgona sokszínű hangjait Kor
mos Gyula ismertette, illetve mu
tatta be. Majd William Mahder or
gonista, akinek ősei a század elején 
vándoroltak ki az USA-ba Harká- 
ról, játszott elsőként Bach és M o
zart műveket, gyönyörködtetve a 
nagyszámú hallgatóságot.

A templomi ünnepély befejezé
sekor a gyülekezet Payer Teofil- 
né-Pantzer Ilona kántornő szép 
játékát élvezhette.

A kedves és emlékezetes ünnep 
résztvevői a gyülekezeti teremben 
még sokáig együtt maradtak a 
gyülekezet vendégeiként. Az esti 
órákban elmondhattuk, hogy ez a 
mai nap nemcsak „virradtában", 
de alkonyában is boldog, örömteli 
nap volt, amelyért illik a dicséret, 
az örvendezés, s a szívvel, szájjal, 
lélekkel és zengő muzsikával való 
hálaadás Istennek!

Z. L.

egyházi ingatlanok kérdését. Ezek
kel a gondokkal kapcsolatban 
érezhetővé vált „az állammal való 
korrekt együttműködés jóhiszemű 
sugallata”. Szó volt arról is, ho
gyan lehetne az egy-két ember te
vékenységéből álló unalmasnak 
tűnő istentiszteleteinket jó  értelem-- 
ben élménnyé, élénkebbé tenni? ... 
Ezzel kapcsolatban jö tt elő a gyü
lekezeti munkások keresésének, 
képzésének feladata..., a fiatal lel
készek elhelyezkedése, munkája, és 
látható volt a még mindig nagyon 
is érezhető lelkészhiány fájdalma.

Szükség van egyházon belül is szent 
megbékélésre, hiszen démoni erők 
igyekeznek .sokszor a jóakarat látsza
tával az egyházat szétzülleszteni.

A Répcelak fölött gomolygó, sö
tét esőfelhők elvonultak, amikor 
püspökünk sokak érzését így fejezte 
ki: „Nagyszerű, hogy a magyar 
evangélikus egyházban szolgálha
tok!” Majd veröfényesen sütött 
ránk a nap, amikor végül ezt mond
ta : „... Szóljatok, amikor a püspök 
téved, szóljatok, ha valamit mu
laszt..., szóljatok..., de ... de imád
kozzatok is!"

A hozzászólások száma talán 
napestig eltartott volna, hiszen éle
tünkről és szent küldetésünkről 
volt szó. Egyházunkról, Krisztus 
testéről...

Ebéd után Szebik Imre püspök 
szolgálatával úrvacsorái oltárhoz 
járult a több, mint 72 tanítvány. 
„Meg vannak bocsátva bűneitek!” 
„Menjetek el békességgel!” Majd 
gyújtottak a motorok és elindultak 
a veszprémi, vasi és győr-soproni- 
mosoni tájak felé sok lelki aján
dékkal „a tanítványok” . Igen jó 
volt így együtt lenni. Együtt vissza
tekinteni, együtt körülnézni és el
indulni mennyei célunk felé, ahol 
nevünk nyilvántartásban van. 
Ilyen konferencián érezzük csak, 
milyen szükségünk is van egymás
ra! „Az a hét is jól kezdődött!”

Sümeghy József

„Ez a hét is jól kezdődik!” -  Répcelakon

Élő b izonyíték ...
Győri János 80 éves

Többféle elképzelés, m ondhat
nám, előítélet él a nyugdíjas lelké
szekről. Tény, hogy egyeseket szin
te összetör a nyugdíjbavonulás. 
Győri János, aki csaknem négyév
tizedes nagytarcsai lelkészi szolgá
lat után, 13 éve ment nyugdíjba, 
élő bizonyítéka annak, hogy Isten, 
hűségesen ráfigyelő szolgáit to 
vább tudja használni. Például né
pes családjában, ahol lelkészgyer
mekei és vejei rendszeresen igény
be veszik szolgálatát.

Egy másik sablonos elképzelés, 
hogy „veszélyes”, ha a nyugdíjba 
vonuló lelkész volt gyülekezete te
rületén m arad. Győri János élő bi

zonyíték, hogy az előd beilleszked
het az utód által pásztorolt gyüle
kezetbe. Kollégák gyakran kérde
zik: „Hogyan viseled elődöd kö
zelségét?” Többnyire meglepőd
nek őszinte válaszom on: hálás va
gyok érte, tanácsaiért éppúgy, 
mint hűséges igehallgatásáért. Ki
fejezetten inspirál, hogy tudom, ha 
itthon van, mindig o tt ül az első 
sorban. Pedig talán nem is lehet 
olyan könnyű 39 év után a szószék 
alá ülni... Sajnos, vannak lelkész
kollégák, akik többévtizedes hűsé
ges szolgálatuk eredményét rom
bolják le azzal, hogy nyugdíjas
ként nem találják meg helyüket 
gyülekezetükben... Győri János 
nagytarcsai szolgálatának koroná
ja, ahogyan alázatosan beilleszke
dik a Pásztor a Nyájba! Talán se
gítheti mindezt, hogy életművének 
egyik legnagyszerűbb m aradandó 
része: a nagytarcsai templom egy- 
házművészetileg páratlanul gaz
dag belső képanyaga, a szárnyas 
oltár, a mozaikképek az ő hitvallá
sát, igehirdetését közvetítik, tehát 
ilyen módon is tovább prédikál, 
szolgál közöttünk.

A harm adik előítélet, hogy 
nyugdíjasként, főleg falusi lelkész
ként az ember szellemileg szükség
szerűen leépül, visszafejlődik.

Győri János ennek ellenkezőjét bi
zonyítja. M ár nyugdíjasként készí
tette el többszázoldalas teológiai 
antropológiáját és azóta is állan
dóan olvas, szellemi, teológiai 
munkát végez.

Egyik legszebb születésnapi 
ajándék Számára, hogy már két 
unokája is a lelkészi szolgálatra 
készül! Isten éltesse igy, és ilyen
nek még sokáig!

G. P.

DR. PÓSFAY GYÖRGY 
KITÜNTETÉSE

Dr. Mádl Ferenc művelődési és 
közoktatási miniszter a Genfben 
élő dr. Pósfay György evangéli
kus lelkészt a Pro Cultura Hun
gáriáé aranyéremmel tüntette ki 
az Amerikai Egyesült Államok
ban, Venezuelában és Svájcban 
végzett egyházi kulturális tevé
kenységéért. A kitüntetést június 
14-én adta át Genfben dr. Odor 
László svájci nagykövet.

Pósfay lelkész az evangélium 
szolgálatát évtizedekben keresz
tül össze tudta kapcsolni az ame
rikai. a venezuelai és a svájci gyü
lekezetekben élő szórványma
gyarság kulturális, a magyar ha
gyományokat ápoló szolgálatá
val. Ebben a munkában társai 
voltak felesége és két leánya.

Szeretettel gratulálunk!
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Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem 
polgártársai a szenteknek és háza né|>e az Istennek! 
Ef 2, 19.

VASÁRNAP Jézus m ondja: én vagyok az út, az 
igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, 
csakis énáltalam. Jn 14,6. (Zsolt 32,8; Jn 6,1-15; 
ApCsel 2, 41-47; Zsolt 49.)
Állítják sokan: ők tudják az utat, hirdetik má
sok: ismerik az igazságot, fennhangon mondják 
nem is kevesen: ők jobb, új életet teremtenek! 
De mondhatja-e valaki: ő az út, ő az igazság, ő 
az élet? Köszönöm Jézusom, hogy a tied lehetek!

HÉTFŐ Ujjongó hangon mondjátok el, hirdessé
tek és terjesszétek a Föld határáig! M ondjátok: 
M egváltotta az Ú R  szolgáját, Jákobot! Ézs 
48,20. (Gál 4,4-5; 2Móz 16, 32-35a; Jn 6, 1-15.) 
Uram, kevesebbet nem kérhetek, mint azt, hogy 
mentsd meg mindazokat, akik nem tudnak örül
ni, akik szégyellnek ujjongani, akik nem mernek 
nevetni, akik nem értik, miért kellene vidámnak 
lenni, akik gyűlölik a boldogságot!

KEDD Magasztaltam az örökké élőt, mert az ő 
uralma uralom, és királysága megmarad nemze
dékről nemzedékre. A Föld minden lakóját sem
minek tekinti. Dán 4,31-32. (lT im  1,17; 2Móz 
19,3-8; Jn 6,16-21.) Akikre vezetést bíztál, 
Uram, meg kellene ismertetni Nebukadneccár 
őszinte vallomását; a nagy magányban, a próbák 
után ezt mondja: föltekintettem az égre, és értel
mem visszatért! S a visszatért értelem első meg
nyilvánulása nem lehetett más, mint dicsőséged 
magasztalása!

SZERDA Ezt mondja megváltód, az ÚR, aki az 
anyaméhben form ált: Én, az ÚR alkottam min- 

I dent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tet-
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tem szilárddá a földet! Ézs 44,24. (ApCsel 17,25; 
Fii 2,1-4; Jn 6,22-29).
Micsoda bravúros bem utatás! Önm agában azon
ban nem az az izgalmas, hogy Ő feszítette ki az 
eget, Ő tette szilárddá a Földet, hanem az, hogy 
Ő alkotott, Ő kísér, Ő akar győzelemre vezetni 
téged és engem is. Uram , ne engedd felednünk 
hatalm adat!

CSÜTÖRTÖK Te ismersz engem, U Ram ! Látod, 
mert megvizsgáltad, hogy tied a szivem! Jer 12,3. 
(Mk 4,22; lK o r 10,16-22; Jn 6,30-40.)
Volt elég alkalma életemnek, hogy m ár eddig is 
rájöjjek: Te tényleg ismersz engem! S ahogy szol
gádat Jeremiást, úgy engem is megajándékozol az 
érzéssel: tied a szivem! Ha nem így van, vagy ha 
nem lesz így, kérlek, segítsd gyorsan észrevenni!

PÉNTEK a  tanítványok ezt m ondták Jézusnak: 
„Üram , ments meg minket, elveszünk!” De Ő így 
szólt hozzájuk: „M it féltek, kicsinyhitűek?” 
Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tenger
re, és nagy csend lett! M t 8,25-26. (Zsolt 89,10; 
Lk 9,10-17; Jn 6,41-51.)
Krisztusom, a döbbenet percét add nekem, m ert 
véget okozónak véltem életem viharát, m ert eny- 
nyire hitetlen voltam: elveszem! akkor, am ikor 
mellettem vagy! De add az ámulás áldo tt pillana
tát is, hogy nagyon erősen indulhassak tovább!

SZOMBAT Ébren vagyok virradatkor, és fohász
kodom, igédben reménykedve! Zsolt 119,147. 
(Róm 12,12; 2Kor 5,1-9; Jn 6,52-59.)
Úram, ma, amikor sokan szánják a napot k ikap
csolódásra, felüdülésre, korán ébredtem! Túl sok 
minden izgat, túl nagy a mai teher, túl sok a kér
dés bennem -  eleveníts meg igéddel!

F ata lin  H elga
J

A búcsúzó ember
Lukács 9 ,57-62I

A Biblia bámulatos tömörséggel 
tud ábrázolni egy embert vagy egy 
eseményt. Persze minden szóra 
oda kell figyelnünk. Itt három em
ber áll előttünk, és Jézus, akit kö
vetni akarnak. Mind a három eset 
más és más, és mind a három em
ber más és más. Most is vigyázni 
kell arra, hogy az igét magunkra 
vonatkoztassuk. Biztos, hogy egy- 
egy vonásban ki-ki magára ismer
het. Főleg pedig vessük fel a kér
dést: a három közül én melyikre 
hasonlítok ?

Most a harmadik emberről be
szélünk. Mi jellemzi őt? Magától 
kínálkozik fel, de mindjárt van egy 
kikötése: mielőtt Jézus után indul, 
előbb el akar búcsúzni háza népé
tő l

íme: a „búcsúzó ember!” -  Sok
szor az előszobaajtónál van hason
ló... Vagy a kívülálló mosolyogva 
veszi észre, valaki telefonál és már

háromszor elköszönt, de mindig 
újra indul a mondanivalója...

A régi élettől nem lehet „elbú
csúzni”. A búcsúzás olyan, mint a 
menekülő embernél a hátratekin- 
tés. Lót felesége az életével fizetett 
azért, mert hátratekintett a füstöl
gő Sodomára. Még egyszer látni 
akarta. Valami húzta vissza.

íme, itt a búcsúzás veszélye. 
Minden bűnnek vagy bűnös barát
ságnak van ilyen visszahúzó ereje. 
„Leszokni” nem fokozatosan, ha
nem egyszerre kell. 1 Mózes 19,17- 
ben olvassuk: „Ne nézz hátra, és 
ne állj meg sehol a környéken! 
A hegyre menekülj, különben el
pusztulsz!”

Jézus követését is igy kell elkez
deni. Egyszerre, és nem fokozato
san. A régi és az új összekeveredése 
lehet csábító, de veszedelmes. 
A bűn apró, vékony szálait is vedd 
komolyan.

Jézus válasza a búcsúzkodó em
ber számára határozo tt: „Aki há t
ratekint, nem alkalmas Isten or
szágára” . így, „fél szívvel”, nem 
lehet elindulni.

Búcsúzás... Amikor valakitől 
vagy valamitől búcsúzunk, az ve
szélyes lehet, mert a bűn soha nem 
olyan kívánatos, mint amikor abba 
akarom hagyni. Olyan szép szín
ben tünteti fel a Sátán a régi életet, 
aát a régi barátot, barátnőt, társa
ságot, szórakozást, életmódot, bű
nöket. ..

A megtérés azt jelenti, hogy en
gedelmesen abbahagyok valamit, 
amit abban a pillanatban még na
gyon is szeretek, még nagyon is ott 
él a szívemben.

Ebben summázhatjuk igénk 
üzenetét a régi életbe újra visszae
sők számára: egy bűntől, megkö
töttségtől hirtelen elszakadni ne
héz, de lehetséges -  viszont elbú
csúzni nem csak nehéz, hanem lehe
tetlen.

Gáncs A ladár

Jónás jele
„E gonosz és parázna nem zetség je lt  

k ívá n ; és nem  adatik  je l  n éki, hanemha  
Jónás pró fé tának je le .” (M áté 12 ,39/b.)

Jónás engedetlensége figyelmeztetés 
m inden em ber szám ára. A prófétá t el
pusztíthatta  volna Isten úgy, hogy nem 
rendel oda időben egy valóságos cetha
lat és ak k o r Jónást örökre  a tenger 
nyelte volna el. Istennek em beri ésszel 
fel nem fogható hatalm a van, csak h it
tel értem  meg és parancsa  elől nem 
m enekülhetek. H a az  Ú r világosan 
m egm utatja, hogy m it tegyünk, ne 
szálljunk szembe Vele, m ert m en thete t
len következménye lenne. Jó n ás  T ar- 
zisba fut Ninive helyett, m ert „ tud tam , 
hogy Te irgalm as és kegyelmes Isten 
vagy, nagy türelm ű és nagy irgalm assá- 
gú és a gonosz m iatt is b án k ó d ó .” (Jón 
4 ,2/b) H a Istennek nem engedelm eske
dünk , oda ju tu n k , hogy , jo b b  m eghal
nom , m int élnem ” . (Jón 4, 3/b)

H a nem engedem meg, hogy Jézus 
K risztus ú rrá  legyen életemen és életem  
vezetését nem adom  m ennyei A tyám  
kezébe, kívánom  inkább  a  halált. M ert 
O terem tett, az O  alko tása vagyok és 
egy csodálatos kivezető u ta t a d o tt szá
m unkra  az  Isten F iában, aki Ő t befo
gadja, m ár ezen a  földön á tm en t a h a 
lálból az életbe. C sak K risztusnak telje
sen odaszán t élettel tudom  m ások felé 
gyüm ölcsözőn vinni az ö röm hírt és 
ö rü lö k  an n ak , h a  a  k ö rü lö ttü n k  lévők 
közül minél többen  h itre  ju tn ak . Jónás 
h irdeti Isten ítéletét, hogy ha nem  tér
nek m eg a  ninivebeliek, egytől-egyig 
e lpusztu lnak . Isten szám ára olyan Jó 
nások  kellenek, ak ik e t saját tetszésére 
fo rm álh a t és fe lad a to k at a d h a t szá
m ukra . H a élő hitem  van és a lá rende
lem m agam  U ram  ak a ra tán ak , ak k o r 
leszek Isten o rszágának  nagyon boldog 
szolgája és ö rököse. A ki nem  tiszta 
szívből végzi az  Ú rb an  m u n k ájá t, nem 
lesz bo ldog  szolga. T e beálltál-e m ár 
igazán  Isten o rszágának  építésébe? Ki-

m ondtad-e m ár: U ram , kész vagyok 
teljes életemmel Téged szolgálni. (Mi 
azon kívül, am it a Bibliából tudunk , 
nem tudjuk, hogy még mi m inden tö r
ténik Krisztussal halála u tán  három  
nap és három  éjjel a föld gyom rában, 
de elégedjünk meg azzal, am it a  Biblia 
m ond és abból egy pontocskát se ve
gyünk el.) (Hiszen Isten form ált m inket 
az Ő képére és nem  fordítva!)

Jónás a nagy cet gyom rában d ö b 
bent rá elveszettségére és halálban lévő 
állapotára, és innen kiált szabadulásért 
az Ú rhoz. Isten őszinte bűnbánatáért 
parancsol a halnak , hogy vesse ki a 
szárazra Jónást. Mégis, am ikor Ninive 
városának Isten megkegyelmez, nem 
tud  örülni. Istennek olyan em berekre 
van szüksége, akik  együtt tudnak  ö rü l
ni az örülőkkel, együtt tu d n ak  sírni a 
sírókkal és m egtagadták saját term é
szetüket. Az Ú r az ilyen em berekre bol
dogan bízza az evangélium hirdetését.

M ennyire Isten szeretete hatja  á t az 
u tolsó g o n do la to t: „É n pedig ne szán
jam  N inivét, a  nagy várost, amelyben 
tö b b  van tizenkétszer tízezer embernél, 
ak ik  nem tudnak  különbséget tenni 
jo b b  és bal kezük k ö z ö tt...? ” (Jón 4, 
11/a .)

Isten a  hozzátérő  bűnösnek kegyel
m et ad  és új élettel ruházza fel. „T iteket 
is m egelevenített, ak ik  holtak  voltatok 
a  Ti vétkeitek és bűneitek m ia tt.” (E f 
2,1)

Egy kedves gyerekénekkel szeretném 
befejezni:

„Jónás nem  szeretnék lenni, nagy hal 
szája lesne rám ,
Jaj, Jónás nem  szeretnék lenni, m ert 
nagy hal szája lesnek rám .
Én inkább  m indig o tt leszek, hova küld 
M esterem .
E lm ondom  m inden tá rsam n ak , hogy 
v á r rá  fent a  m enny.
Jaj, Jó n ás nem  szeretnék lenni, nagy 
hal szája lesne rám .”

„Bizony m ondom  néktek, h a  meg nem 
tértek  és o lyanok  nem  lesztek, m int a 
kisgyerm ekek, sem m iképpen nem m e
hettek be a  m ennyeknek országába.” 
(M t 18, 3/b)

T óth Erzsébet

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON KÖRNYÉKÉN

Alsódörgicse (evangélikus tem plom ) de. 
11; Balatonalm ádi (Bajcsy Zs. u. 25.) du . 4 ; 
B alatonboglár (refo rm átus tem plom ) de. 9; 
Balatonfenyves (refo rm átus tem plom ) du . 6; 
Balatonfiired (refo rm átus fehér tem plom ) 
du. 6 -  m agyar; Balatonfűzfö (reform átus 
tem plom ) d u . fél 3; Balatonszárszó (evangéli
kus üdü lő , Jó k a i u: 41.) de. 10; Fonyód (p ro 
testáns tem plom ) du . 4 ; Gyenesdiás (K aper- 
naum ) du . 2 ; Hévíz (T ó fü rdő  D . épület, kul
tú rte rem ) de. 11 -  n ém e t; Keszthely (D eák F. 
u. 18.) de. 9 -  ném et, de. 11 -  m agyar; Kis- 
dörgicse (evangélikus tem plom ) de. fél 10; 
Kővágóörs (evangélikus tem plom ) de. fél 12; 
M encshely (K ossu th  u.) de. 10; Nagyvá- 
zsony-Nem esleányfalu du. 2 ; Siófok (evangé
likus tem plom ) de. fél 10 -  ném et, de 11 -  
m ag y ar; Szentantalfa (evangélikus tem plom ) 
de. 9 ; T apolca de. fél 9 ; Z ánka (evangélikus 
gyülekezeti ház) de. 11 

*
A  B ala ton  környéki istentiszteleti helyek 

kü lönböző  lelkészt h ivata lokhoz ta rtoznak . 
K özöljük  ezeknek a cím ét és telefonszám át, 
hogy ak ik  istentiszteleti a lka lm akon  kívül 
m ás ügyben keresnek lelkészt szolgálato t, 
m egtalálják  illetékes lelkészüket.

K eszthely: 8360 D eák  F. u. 18. T elefon: 
(83) 312-206. Ide ta r to zn ak : Hévíz, G yenes
diás, T apo lca , Sümeg.

Dörgicse-K övágóörsi társgyü lekeze t: 8244 
D örgicse, F ő  u. 49. T elefon: (86) 344-348. 
Ide ta r to z n a k : B ala tonakali, A lsó- és Felső- 
dörgicse, K ővágóörs, Badacsony, B alaton- 
füred, B alatonszepezd és Révfülöp .

M encshely: 8271 K ossu th  u. 24. Ide ta r
to zn ak : N agyvázsony, Szen tan talfa  és Z án 
ka.

Veszprém : 8200 A rany  J. u. 20. T elefon: 
(88) 326-701. Ide ta r to zn ak : B ala tona lm ádi, 
B alatonfűzfö.

B alatonboglár: 8630 R ózsa u. 6. T elefon: 
(85) 351-579. Ide  ta r to zn ak : Balatonlelle, 
F onyód , B alatonfenyves.

S iófok: 8600 F ő  u. 220. T elefon : (84) 310- 
549. Ide ta r to zn ak : B alatonszárszó , Bala- 
tonfö ldvár, B alatonaliga és Z am árd i.

DÖNTÉS?
Jn 6,67-69

Bizonyára mind ismerjük a te
remtéstörténetnél a bűneset prófé
tai lélekkel ábrázolt leírását. Nem 
tudom, néztük-e m ár olyan szem
mel: ott az ember első döntéséről 
van szó. Hiszen Isten a világot 
„beprogramozta”, csak az embert 
nem, az embernek szabad döntő
képességet adott. Nem kényszerí
tette az embert soha semmire, nem 
kényszeríti ma sem! -  Tudjuk, az 
ember első döntése igen rosszul si
került. Istene és Atyja szavával 
szemben más szónak ado tt hitelt, 
annak a szónak, amely lázadásra, 
Istentől függetlenségre hívta. Hall
gatott rá, és így esett bele máris egy 
másik függőségbe: a nagy hazug, 
a Sátán befolyása alá került. így 
adta á t őt Isten annak a hatalm á
ba, akinek hitt. De nem hagyta e l! 
Isten A tya! Szemét és fülét itt ta rt
ja  ma is e fölött a sátáni világ felett, 
hogy ha valaki Istene u tán  vágyó
dik és sóhajt, azt M agához emelje.

Ezért jö tt el Jézus is, a Krisztus, 
hogy elmosódott Isten-képünket 
tisztává, világossá tegye, hogy el
mondja és elénk élje: A tyátok sze
ret. Hív ma is! De senkit M agához 
nem kényszerít. Hiszen akkor ele
ve be is „program ozhatta” volna 
az embert is! -  de nem ezt tette. 
Szabadságunkat nem kívánja csor
bítani. Jézus U runk egyetlen gyó
gyítását és csodáját sem kötötte 
semmiféle feltételhez: aki Hozzá 
fordult, azon segített, feltétel és ki
kötés nélkül. Esetünkben Igénk ar
ról beszél, hogy szavait keménynek 
találják, és követői közül sokan 
elhagyják, elm aradnak Tőle. A k
kor kérdezte meg tanítványait, a 
tizenkettőt is : ti is el akartok men- 
ni?

Testvéreim! Életünk során 
hányszor éreztük Jézus szavát ke
ménynek? Egyház, gyülekezet, 
személy szerint Te, testvérem, aki 
ezt m ost olvasod, hányszor érezted 
úgy, hogy Jézus szava túl kemény, 
kívánsága nagyon egyértelmű, 
nincs benne lehetőség kom pro
misszumra, amit mi úgy szeretünk! 
Nem hiszem, hogy nem volt a sze
mében, a szavában bánat, am ikor 
tanítványait, a legszorosabb, a vele 
élő közösséget megkérdezte: ti is el 
akartok menni? De megkérdezte, 
és ezzel, ebben fel is ajánlotta ne

kik a szabad döntést: Vele marad- 
nak-e vagy sem. M inket sem korlá
tozott életünk során döntéseink
ben soha. Am ikor kemény idők 
rostára tették vagy teszik az éle
tünket, am ikor idegen szellemisé
gek vonzó, sokat ígérő hívását 
halljuk, mindig hallhatjuk az Ő 
szavát is: te is el akarsz menni?

És mi döntünk. Szabadon, aho
gyan mi akarunk. És hányszor hul
lott le életünk a rostán, mert nem 
hittük el, hogy egyszerre csak egy 
lovon tudunk ülni!

Figyeljünk m ost Péter válaszá
ra: Uram , kihez mennénk? Az 
örök élet beszéde Tenálad v an ! És 
mi el is hittük, meg is ismertük, 
hogy Te vagy a Krisztus, az élő 
Isten fia. -  Péter válasza életünk 
alapigazságát tárja fel: hogy Iste
nünk minket örök életre, M agával 
való örök közösségre szánt és szán, 
és ennek érdekében kaptuk ezt a 
földi, ahhoz képest kurta  életűn-' 
két, személyre szabott sorsunkat. 
Ennek az örök életünknek az ú tjá
ra pedig egyedül Jézus szava vezet 
el. Isten gyermekeivé nem a mi fe
jünk  elgondolásai, hanem egyedül 
Jézus útm utatása, szava szerint 
form álódhatunk. Világunk sok
sok hívása különféle hullám okban 
ér el bennünket naponta, és min
dent ígér! -  de am iért életünket 
kaptuk, az az örök életünk az atyai 
házban! Testvérem, ne ismételjük 
meg A dám  és Éva hibás döntését!

Megismerni valakit igazán úgy 
lehet, ha együtt já runk , együtt 
élünk vele. Erről beszél Péter val
lom ása: mi hittünk Neked, és elin
dultunk Veled közös útra, és az
után  meg is ismertük, hogy Te 
vagy a Krisztus, Isten Fia! De er
ről meggyőződhet m a is bárki. H a 
Istent keresve Jézushoz fordulunk, 
és sok mindennel, saját fejünkkel 
szemben is az Ő szavának adunk 
hitelt, akkor megajándékoz ben
nünket is ezzel a felismeréssel.

N yírő  O lga

IM Á D K O Z Z U N K !

M indenható Isten! Ébressz bennünk hi
te t, és lá tta sd  meg velünk, hogy ö rök  élet 
beszéde a  te  igéd, amely mindennapi éle
tünket is boldoggá teszi, ha engedelme
sen követjük ú tm u ta tásá t, az Ú r Jézus 
K risztus á lta l. Ámen.

I. Bécsikapu té r  de. 9. (úrv.) ifi. H afenscher 
K áro ly ; de. 10. ném et B auckhoff Beáta, de 
11. (úrv.) ifj. H afenscher K áro ly ; du . 6. dr. 
Széchey Béla. X II., Szilágyi E. fasor 24. de. 
9. Balicza Iván. Pesthidegkút, I I., Báthory u.
8. de. fél 11. Csillaghegy, I II ., M átyás kir. át 
31. de. 10. D o n á th  László. Ó buda, ü l . ,  Dévai 
Biró M . té r  de. 10. Bálint László. Újpest, IV., 
Leibsütck M ária  u. 36 -38 . de. 10. Blázy La
jos. V ., D eák té r 4. de. 9. (úrv .) Szeverényi 
Já n o s; de. 11. (úrv .) P in té r K áro ly ; du . 6. 
P in té r K áro ly . V II., V árosligeti fasor 17. de. 
11. (ú rv .) Szirm ai Z o ltán ; du . 6. M untag  
A ndorne. V III., Ü llői ú t 24. de. fél 11. K er
tész G éza. V III., K arácsony S . u. 31-33. de.
9. K ertész G éza. V III., Rákóczi ú t 57/b. de. 
9. szlovák Cselovszky F erenc. V III., Vajda 
P é ter u. 33. de. fél 10. W iszkidenszky A nd
rás. IX ., Thaly K álm án u. 28. de. 11. dr. 
R édey Pál. K őbánya, X., K ápolna u. 14. de. 
fél 11. W iszkidenszky A ndrás. X ., Kerepesi 
ú t 69. de. 8. d r. Szabó Lajos. Kelenföld, XI., 
Bocskai ú t 10. de. 8. (ú rv .) M issu ra  T ib o r; 
de. 11. (úrv .) Bencze Im re ; du . 6. M issura 
T ibo r. XI., Németvölgyi ú t 138. de. 9. Bencze 
Im re. Budahegyvidék, X II., T a rtsay  V. u. I I .  
de. 9. (úrv .) T ó th-S zö llős M ihály ; de. 11. 
(úrv .) T ó th-S zö llős M ihály ; du . fél 7. K ere
kes T itusz. X III., K assák  L ajos u. 22. de. 10. 
ifj. K endeh  G yörgy. X III., F rangepán u. 43. 
de. 8. ifj. K endeh  G yörgy . X IV ., Lőcsei ú t 32. 
de. 11. (ú rv .) d r. Szabó  L ajos. X IV ., G yar
m at u. 14. de. fél 10. d r. Szabó  Lajos. Pestú j
hely, X V ., Tem plom  té r  de. 10. Bízik László. 
Ú jpalo ta, X V ., H árty án  köz du. 5. ökum eni
kus. R ákospalo ta , N agytem plom , X V ., Régi
fóti ú t 73. de. 10. Bolla Á rp ád . R ákosszent
m ihály, X V I., H ősök te re  de. 10. dr. K arn e r 
Á goston . C inkota, X V I., B a tthyány I. u. de. 
fél 11. Szalay T am ás. M átyásfö ld , X V I., P ro- 
dám  u. 24. de. 9. Szalay T am ás. Rákoshegy,
X V II. , Tessedik S . té r  de. 9. K u s tra  C saba. 
R ákoscsaba, X V II., Péceli ú t 146. de. 9. 
M arscha lkó  G yula . R ákoskeresz tú r, X V II., 
P esti ú t 111. de. fél 11. K u s tra  C saba . R ákos
liget, X V II., G őzön G y. u. de. 11. M arschal
kó  G yula . Pestszentlőrinc, X V III., Kossuth 
té r  3. de. 10. H avasi K álm án . Pestszentim re,
X V III. , R ákóczi ú t 83. (ref. tem plom ) de. 
három negyed  8. H avasi K álm án . Kispest,
X IX . , Tem plom  té r  1. de. 10. Széli Bulcsú. 
K ispest, H ungária  ú t 37. de. 8. Széli Bulcsú. 
P estszenterzsébet, X X ., Ady E. u. 89. de. 10. 
G yőri Já n o s  Sám uel. Csepel, X X I., D eák  tér 
de. fél 11. M ezősi G yörgy . B udafok, X X II., 
J á té k  u. 16. de. 11. R őzse István .

S Z E N T H Á R O M S Á G  U TÁ N I 6. 
V A SÁ R N A P az o ltá rte rítő  színe: zöld. 
A délelőtti istentisztelet o ltári igéje: 
ApCsel 13, 4 4 -4 9 ; az igehirdetés alapi
géje: J n  6 ,67-69 .

E V A N G É L IK U S  IS T E N T IS Z T E 
L E T E T  közvetít a  M ag y ar R ádió a 
Kossuth adó hullám hosszán 1994. július 
24-én vasárnap de. 10.05 ó rak o r a  pilisi 
evangélikus tem plom ból. Igét h irdet: 
Keveháziné Czégényi K lára  lelkész.

E V A N G É L IK U S  R Á D IÓ M IS Z - 
S Z IÓ : 19 .00-19 .15-ig, 41 m-es rövid
hullám , 7385 k H z  július 16. szom bat: 
Levelesláda -  G áncs A ladár 
július 17. vasárnap : Véghelyi A ntal áhí
ta ta
Levelezési c ím : Evangélikus R ádióm isz- 
szió, 2142 N agy tarcsa , P f. 19.

HAZAI ESEMÉNYEK
DEÁK T É R I O R G O N A Z E N É S  

Á H ÍT A T
július 31-én, vasárnap 18 órakor 

H E R B E R T  M . H O F F M A N N  
(F rankfurt)

G uilm ant, M erkel, M endelssohn, 
C . Franck és Lem m ens műveiből 

orgonái

A D IA K Ó N IA I T E S T V É R K Ö Z Ö S 
SÉ G  „bib liás hétvégét” ta r t  a  S A R E P 
TA  S zere te to tthonban  (Bp. II., Ö rd ö 
gárok  u. 9.) július 30-án 9 ó rai kezdetjel 
és m ásnap befejezve a  fél 11 ó rai isten- 
tisztelettel. A csendesnap tém ája : „T er
hek a la tt, de nem összetörtén” . -  Szol
gá la ttevők : Balikó Z o ltán  és W ieden 
Jo lán . Szeretettel várjuk  szeretetszol
g á la tunk  m u n k ása it és m inden  é rd ek 
lődő t.

A Norvég Egyházi M isszió, a M a 
gyarországi Evangélikus Egyház és a 
M agyarországi L uther Szövetség közös 
szervezésében 1994. szeptem ber 19-21. 
k ö zö tt Piliscsabán lesz konferencia, 
am elynek egyik tém ája

Luther és a  zsidókérdés. 
É rdek lődők  előzetesen je len tkezhetnek  
a M agyarországi L u th er Szövetség Bu
dapesti tag o za ta  B udapest V., D eák  tér
4. 1052 cím en.

A Fóti Ökumenikus Általános Iskola az 
1994-95. tanévre pályázato t h irdet: alsó 
tagozatos napközis állás betöltésére.

Bér m egegyezés szerint. Lelkészi 
a ján lás e lőnyt jelen t.

M egközelíthető  a  m etró  Ú jp est
k ö zp o n t végállom ásátó l távolsági a u 
tóbusszal.

É rdeklődni m inden szerdán 2151 F ő t, 
V örösm arty  tér 2. Telefon: 06-27(358- 
022)180 m inden szerdán 8 -1 6-ig.

M E G H ÍV Ó
B O K R É T A Ü N N E P S É G R E  

Szeretettel v á ru n k  m indenkit jú liu s 
22-én, pén teken  dé lu tán  5 ó ra k o r kez
d ő d ő  h á laad ásu n k ra , m ert a  F ark asré ti 
tem plom unk  (N ém etvölgyi ú t 138. -  a  
tem ető  főbejára táná l) építésében elérte 
a  tetőszerkezet a  legm agasabb p o n tjá t. 
A tem plom  felszentelését novem berre 
tervezzük.

Kelenföldi Evangélikus Egyház

A M agyar Börtönpasztorációs T ársa
ság im atém ája jú lius 17-én: 

Im ádkozzunk a  felnövekvő lelkipász
to ri generációért, elm élkedjünk arról, 
hogy fölkészülésükben találkozzanak a 
kirekesztettekkel, és m ár ezzel is form á
lódjon az irán tuk  ny ito tt lelkűiét bennük.

PÁ L Y Á Z A T I FE L H ÍV Á S
A M ustárm ag  K eresztény Á ltalános 

Iskola és G im názium  p á ly áza to t h irdet 
az  a láb b i tan á r i szak o k ra  (egyetem i 
végzettség e lő n y b en ): m agyar, tö rtén e
lem , m atem a tik a , fizika, szám ítástech
n ika, ango l, ném et.

É rd ek lő d n i: a  188-81-30, 180-26-11- 
es telefonszám on lehet.

A  D éli E gyházkerület P üspök i H iva
ta lá n a k  új h ivatalvezető je: Ja n k ó  K a 
talin.

S Z Ü L E T É S
Blázy Á rpád gödöllő i lelkésznek és 

felesége G ebe M á rtá n a k  1994. jú n ius 
27-én h é tfő n  M á rta , Ju d it nevű első 
gyerm ekük m egszületett.

H A L Á L O Z Á S
Kiss P á l, az  Iparm űvészeti M úzeum  

nyugalm azott fő restau ráto ra , a  Pest 
megyei egyházm egye volt felügyelője, az 
irsai evangélikus egyházközség presbite
re és jegyzője 1994. jú n ius 27-én élete 
81-ik esztendejében m egrendítő  kö rü l
m ények között fejezte be földi életét. 
Tem etése 1994. jú lius 6-án volt az  evan
gélikus tem plom ból B árdossy T ibor ir
sai, R oszik M ihály a lberti és Keveházi 
László pilisi lelkészek szolgálatával.

E öry Dénes kiváló pedagógus, k itü n 
te te tt hely történész, jú n iu s  14-én 84 
éves k o ráb an  m eghalt. 1931-től Lo- 
v ászpatonán  az  evangélikus isko lában , 
m ajd  1934-től 1940-ig G y ó n ó n  tan í
to tt. P ályáza t ú tján  kerü lt C in k o tá ra  
1940-ben, aho l az  állam osításig  tan í
to tt. A  nagy m ú ltú  evangélikus iskola 
tan testü le tének  u to lsó  tag jakén t táv o 
z o tt az  é lők  so rábó l. A z ö  nevéhez fű
ződik  C in k o ta  legrégibb tö rténetének  
m egírása , v a lam in t az  em lékm ű felállí
tása , am ely tá rsad alm i m u n k áb an  el is 
készült és a  evangélikus tem plom  k ert
jében  á llíto tták  fel. F e lira ta : „C inko ta  
9 évszázadának  em lékére 1074-1989” .

A  csöm öri evangélikus tem etőben

S o lym ár P éter lelkész szo lgálatával h e
lyezték ö rö k  nyugalom ra . „A ki K risz
tu sb an  hisz, h a  m eghal is, é l.” Ján o s 
11,25.

M enyasszonyi ru h a  készítéséhez 
szükséges a lap an y ag o k a t, kész fá ty la 
k a t, a lsó szo k n y ák a t, fejdíszeket, c ip ő 
ket, v a lam in t k esztyűk  széles vá lasz téká t 
k íná lja  v ásá rló in ak  a  T ay lo r és T á rsa  
K ft. 1047 B udapest, B a rá t u. 1. T el.: 
121-7838; 9370 K őszeg, K örg a rázsn á l 
T e l.: 94/362-170

Régi kü lfö ld i bélyeggyűjtem ényt, levélbo
ríté k o k a t és század  eleji képeslap o k a t ven
nék  azo n n ali fizetéssel. A lbert, B udapest, 
1213, E rkély  u. 5. T e l.: 276-4667

E lőnyugdíjas lak ásé rt lakásm ego ldást ke
res gon d o zás vagy e lta r tá s  fejében. C ím : 
K önczei R o zá lia  Bp. X II. C sö rsz  u. 7. T el.: 
202-1948

V ennék  a  30-as években  h aszn á lt evangéli
ku s É nekeskönyvet. T e l.: 1556-660

E vangélikus  
É le t

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Postafiók 500. BUDAPEST 1447. 
Telefon: 138-2360 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
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M inden gondolatnak é s  c se le k ed e tn ek  

olyannak ke ll lennie, 

mintha e  pillanatban m egh aln ál 

Kempis Tamás

A TARTALOMBÓL

ÉN ÉS AZ ÉN HÁZAM NÉPE AZ URAT 
SZOLGÁLJA

ISTEN SZOLGÁJÁNAK JELLEMZŐI

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK FELÜGYELŐJE LETTEM A b eik ta tás ak tu sa ; balról jo b b ra : Szebik Im re püspök, Bali- 
cza Iván lelkész, M issura T ibor esperes és ifj. H afenscher 
K ároly

„Kirajzolódott előttem  Kelet-Európa valóságos arca”
„Keresztyén asszonyok felelős

sége Európáért” volt a témája an
nak a júniusban Berlinben meg
rendezett konferenciának, melyen 
15 országból 44 evangélikus és re
form átus asszony vett részt.

„K irajzolódott előttem Kelet- 
Európa valóságos arca” -  így ösz- 
szegezte a konferencia egyik részt
vevője az együtt tö ltö tt idő alatt 
szerzett benyomásait. Valóban a 
konferencia egyik célja egymás 
helyzetének megismerése volt. 
Gyakran kiderült, hogy még a 
szomszédos országokban élők sem 
ismerik egymás életét, körülmé
nyeit. Pedig egymást megérteni és 
segíteni csak ennek ismeretében le
het. A beszélgetések során valósá
gos alakot öltött előttünk a tönk- 
retetten visszakapott templomok

újjáépítésének heroikus küzdelme 
a balti állam okban, a roham osan 
fogyó szász egyház helyzete Er
délyben, a másvallású tömegben 
élő diaszpóra gyülekezetek lelki és 
anyagi nehézségei Lengyelország
ban, Szlovákiában és másutt.

Azt is fel kellett ismernünk, 
hogy m indnyájunkat m eghatároz 
a saját történelmi, társadalm i hely
zetünk és tradícióink. Még egy 
ilyen viszonylag kis földrajzi egy
ség arca is, m int Közép-Európáé, 
hihetetlenül sokszínű. Ez a feszült
ségek forrásait rejti m agában, de 
egymás gazdagítását is szolgálhat
ja. Ez utóbbira törekedtünk az 
együtt tö ltö tt néhány nap alatt.

A közös problém ák átgondolása 
is közelebb hozott egymáshoz ben
nünket. Az emberi méltóság kérdé

se m indenütt élő probléma, hiszen 
századunkban annyiszor szenve
dett csorbát. Az igazság kérdése is 
előkerült. Elfogadható-e szá
m unkra Isten igazsága? Hogyan 
tudunk ennek ismeretében egymás
sal igazságosak lenni a mindennapi 
életben? Beszéltünk a bátorságról 
(civil kurázsiról), amit néha éppen 
Isten akaratának való engedelmes
ség követel meg tőlünk.

M indnyájan megerősödhetünk 
abban, hogy szolgálatunkra szük
ség van gyülekezetünkben, egyhá
zunkban, Európában. S ezt szeret
nénk a jövőben -  ki-ki az otthoni 
gyülekezetben élő asszonyokkal, 
de egymás tapasztalatára is tá 
m aszkodva - jo b b a n  és hűségeseb
ben végezni.

S árkány  Tiborné

A Lutheránus Világszövetség 
űj főtitkára: dr. Ishmael Noko

Június 22-én, Genfben megválasztották Gunnar Staalsett főtitkár utód
já t: dr. Ishmael Noko zimbabwei lelkészt. S taalsett főtitkár november 1-jén 
visszatér hazájába, Norvégiába. Noko főtitkár ötven éves, 1977-ben a 
kanadai McGill egyetemen szerzett doktorátust és rövid ideig a Botswanái 
Egyetemen volt docens. 1982-ben került Genfbe, legutóbb az egyházi 
együttműködési osztály igazgatójaként szolgált. Megválasztásával az 
LVSZ-nek két vezetője a déli föleitekéről való: Gottfried Brakemeier elnök 
és Noko főtitkár.

Isten áládást kérjük szolgálatára. (Iwi)

B A R M E N

Öröm  és lehangoltság
i.

A m ost 60 éves Barmeni Theoló- 
giai Nyilatkozatot teljes terjedel
mében Benczúr László tette közzé
-  1948-ban az Evangélikus Theo- 
lógia c. folyóiratunkban. E nyilat
kozat az utóbbi idők egyháztörté
netének „legjelentősebb dokum en
tum a” . Ez be is igazolódott!

G. Casalis francia teológus 
„Luther és a protestáns hitvalló 
egyház” című könyvében jelentő
ség tekintetében analógiát emleget 
Barmen 6 tétele valamint Luther 
95 tétele között. A Lipcsében nem
régen kiadott „Kézi katekizmus
ban” Luther Kiskátéja és a Barme
ni N yilatkozat egyaránt megtalál
ható. A nyilatkozat valóságos 
helyzetben, tévtanok elburjánzása 
közepette 1934 m ájusában fogad
tato tt el a Német Hitvalló Egyház 
M agna Cartájaként. A német lel- 
készi -  hazafiságból deform álódott
-  nacionalizmusról ismert Stich
wort, melyet még intenzívebbé tett 
az I. világháború több következ
ménye. Ez tágult is: 1925-ben meg
alakult a „keresztyének a naciona
lizmusért” m ozgalom ... majd tere
bélyesedett. Sajnos a keresztény
szocialisták 1930. évi nyilatkozata: 
„a kereszténység és a fasizmus 
összeegyeztethetetlen” nem talált 
visszhangra. Az antiszemitizmus

tüze terjed. 1932 novemberében a 
berlini egyetem Lichthofjában zsi
dó egyetemisták kis csoportját 
„öntudatos” német fiatalok véres
re verték. Ennek tanúja voltam.

1933-ban a nemzeti szocialista 
beállítottságú „német kereszté
nyek” (DC) igen jelentős tényező
vé lesznek. Megtévesztő, hogy H it
lerek program ja a „pozitív keresz
ténységet” vállalja. Elég negatív 
benyomást tett rám  az, hogy lát
tam  templomi oltáron horogke
resztet kereszt helyett... Horst 
Wessel dal is hangzott el Luther 
koráljai helyett, vagy m ellett... a 
Mein Kam pfból is idéztek szószé
ken. .. Volt templom, ahol az Ótes
tam entum  „indexre” került.

A keresztrefeszített helyett a zsi
dó Pál apostoltól megtisztított he
roikus árja Krisztusról hallhatott 
egy-egy gyülekezet.

Bajorországban, W ürtemberg- 
ben háziőrizetbe veszik a püspökö
ket. .. A gyülekezetek azonban 
megmozdulnak. Nem  kellett m ár 
nosztalgiával arra gondolni, hogy 
Németországban csak az előző 
században volt ébredés (2 Blum- 
hardt. Harms). Volt berlini lakó
társaim tól is tudom , milyen ele
mentáris erővel jelentkezett a tiszta 
ige utáni sóvárgás -  élen a vilá
giakkal. Gyülekezetek tám adnak,

zsinatok szerveződnek, a teológiai 
tanárok  Bonnban, Berlinben, Kö- 
nigsbergben, M arburgban nem ér
zik azt, hogy egyedül töltik be az 
őrállás funkcióját, élednek az elár- 
jásításnak kitett gyülekezetek!

A barm eni hitvallás -  mert azzá 
lett -  (!) a reformációi solus Chris
tus, egyedül Krisztus aktuális meg
szólaltatása. Isten egyetlen szava -  
am int a Szentirás, tehát az Ó és Új 
Testamentum erről bizonyságot 
tesz -  csakis Krisztus, a Krisztus
esemény, nem történelmi esemé
nyek! Nem  „1933 a kijelentés éve” ! 
A „németek órája” -  1933 -  nem 
„az Istennel való találkozás” ! 
Krisztussal, és nem  „a Vezér által 
vagyunk Istennel kapcsolatban” ! 
Kemény harci ira t ez a hitvallás, 
ha az akkoriak fülével halljuk! 
„K risztusban bízunk” s nem: 
„H itler te velünk vagy, hiszünk 
benned” — irracionalitása. „Krisz* 
tusnak engedelmeskedünk” s „Ő 
igényt ta rt egész életünkre” tehát 
az élet szakrális és profán területén 
-  ha sajátos m ódon is -  de szüksé
günk van bűnbocsánatra, életúju- 
lásra. (1. és 2. tétel)... „Az egyház 
feje K risztus” és nem a „Führer”, 
az egyház nem  az állam meghosz- 
szabbított keze. (3. tétel) ... Az 
egyház és állam között nincs füg
gőségi viszony, új kapcsolat a régi 
meghitt viszony helyett.

Azt merném m ondani: tábori 
lelkészség helyett katonák lelki- 

(Folytatás a 3. oldalon)

A K Ö Z Ö SSÉ G  EREJE
Lelkészbeiktatás a Budavári Gyülekezetben

Június utolsó vasárnapján  dél
u tán  ik ta tták  be a Budavári 
G yülekezet m egválasztott lelké
szét ifj. Hafenscher Károlyt, a 
szekszárdi gyülekezet és a  Tolna- 
B aranya Egyházmegye volt espe
resét.

M ekkora  erő  rejlik a közös
ség b en ?-g o n d o lk o z tam , m iköz
ben az igehirdetéseket hallgat

tam , üdvözlések hangzo ttak  és 
fehér asztal m ellett voltunk 
együtt.

Szebik Imre  püspök  -  úgy is, 
m in t a  gyülekezet egyik lelkésze 
-  fogad ta  kollegáját és az igehir
detésben arró l is m egemlékezett, 
hogy ez a gyülekezet m indig ösz- 
szetartó , olykor a  közösség erejét 
ú jra  kereső és m egtaláló gyüleke
zet volt. Bauhofer György a  gyü
lekezet a lap ító  lelkésze, Scholtz 
Gusztáv, a tem plom építő lelkész 
és Várady Lajos, a  lelki szakadás 
u tán  ú jra  összegyűjtő lelkész -  
m indhárom  azért te tt sokat, 
hogy a  közösség ereje m egm utat
kozzék.

Igehirdetésében -  a  36. zsoltár
10. verse alap ján  -  Istent, az élet 
fo rrását á llíto tta  az új lelkész és 
a gyülekezet elé. Hirdesd az élet 
Istenét, aki a d ta  életünket és aki 
K risztusban új életet ado tt, 
am elyben term ékennyé és hite
lessé lesz a lelkészi szolgálat nyo
m án a gyülekezet élete. Hirdesd  
a világosság Istenét! Jézust azért 
küldte Isten, hogy világossága a 
m iénk is legyen. Rem ényik Sán
d o r: F áklya verem  elő tt cím ű 
költem ényére u talva, kérte az új 
lelkészt, legyen fáklya a  verem 
előtt. Vigyázó szó és b iztatás 
kell, m ert nem  szükséges m indig 
a verem ből kifelé m enni, el is le
het kerülni.

H afenscher K áro ly  igehirdeté
se a Jézussal való kapcsolat, kö 
zösség erejének m egvallása volt. 
M t 14,22-23 alap ján  a  tengeren 
já ró  Jézus és Péter példáján m u
ta tta  meg, hogy Jézusnál a lehe
tetlen is lehetségessé lesz. Já rh a tó  
az ú t, m elyen Jézushoz m együnk. 
Já rh a tó  az ú t Jézussal együtt, ez 
a szeretet és m egbocsátás útja, 
szem ben az em beri önzés és h a 
ta lm askodás útjával. H úsvét haj
nala  az t igazolta, hogy ez az ú t 
célhoz vezet! V an em beri félelem 
bennünk, összecsaphatnak a hul
lám ok, mégis meg kell próbálni 
a  nagy titk o t: Vele nem  kilátás
talan . M indennél és m indenkinél 
h a ta lm asabb  U ru n k  van. A ke- 
resztyénség Vele nem  lehetetlen 
válla lkozás!

A z ik ta tás  sze rta rtá sá t M is
sura Tibor esperes végezte, Ba- 
licza Iván, a lelkésztárs segéd
kezett az o ltárnál. Lelkészek

hosszú sora m o ndo tt áldást, 
egy-egy igével.

A közösség erejéről tanúsko
do tt a Schütz-kórus szolgálata is, 
hiszen akit beiktattak, az egyházi 
zene aktív m unkása is egyházunk
ban, és az éneklésnek nagy szerepe 
van a közösség építésében.

Az üdvözlő szavak is arró l tet
tek bizonyságot, hogy az új lel

kész fáradhatatlan  m unkása a 
közösség építésének, szervezésé
nek és pásztorolásának. Egy au- 
tóbusznyi gyülekezeti tag jö tt  el 
Szekszárdról és Zom bá tó i, akik

erről tettek  bizonyságot. Dr. 
M úth Lajos, szekszárdi felügyelő 
és Kocsis Imre Antal, a  város pol
gárm estere egyaránt kiemelte a

gyülekezet összegyűjtésében és a 
város közösségében végzett 
m unkát, valam int a zom bai 
tem plom építést. Dr. Frenkl Ró
bert országos felügyelő a jó k ed 
vű, jókedélyű és szeretetet sugár
zó lelk ipásztort a ján lo tta  a  gyü
lekezetnek. M issura Tibor espe
res az egyházm egye közösségé
ben kérte a  friss m unkaerőt. 
Krühling Dániel bonyhádi lelkész 
a T o lna-B aranyai Egyházmegye

nevében m ondott köszönetét és 
kívánt áldást. Balicza Iván közös 
szolgálatukhoz kérte a segítsé
get, m ert a lelkészek között bé
kesség és jó  atm oszféra kell a 
gyülekezet érdekében. A nürn
bergi testvérgyülekezet lelkésze 
Gerhard Schorr tem plom uk, a 
Szent Sebaldus tem plom  történe
tének átadásával a velük való 
közösség m unkálását kívánta. 
Pásztor Bazil görögkatolikus lel
kész a szeretetben, békességben 
és türelemben való egységet 
ajánlotta. Stur Dénes, a gyüleke
zet felügyelője, aki az ünnepi 
ülést vezette, az elhangzottak 
alapján is azt kérte, hogy a gyüle
kezet közösségét, közösségben 
való m egtartását m unkálja szere
tettel az új munkahelyén. Meleg 
szavakkal és virágcsokorral kö
szöntötte  a lelkész feleségét, a 
gyülekezet új papnéját.

Véget ért a  tem plom i szertar
tás és hosszú perceken keresztül 
állt a gyülekezet a  tem plom  ajta
jánál, hogy egy kézszorítással 
búcsúzzon, vagy erősítést kíván
jon . Ezután következett a gyüle
kezeti terem ben a szeretetven- 
dégség. És itt tanúi lehettünk a 
közösség szeretetének és szépsé
gének. Ahogy H afenscher K á
roly belépett a terem be, felhang
zo tt az ének a  M ondák Kórus 
tagjainak ajkán. Ennek a kórus
nak vezetője és karnagya évek 
óta. M ost eljöttek a fiatalok, 
hogy örvendező szívvel, csillogó 
szemekkel köszöntsék egy alkal
mi énekkel (egyik kórustag  irta), 
Balás István vezetésével szeretett 
karnagyukat. M egható, spontán  
esemény volt, de vajon riem a 
közösség ereje és szépsége m u ta t
kozott meg ebben is?

A szeretetvendégség keretében 
még sokan köszöntötték  az új 
lelkészt: Szebik Im re püspök, a 
„parókustárs” , Balicza Iván, a 
m ásik „parókustárs” , az e lő d ö k : 
dr. Nagy Gyula ny. püspök és D. 
Koren Emil, Beata Brauckhoff a 
ném et gyülekezet vezetője és az 
édesapa, dr. Hafenscher Károly.

Az a közösség, melyet Jézus 
ta r t össze, m egm utatkozik, 
szemmel lá tható . Ezt tapasztal

ták  m indazok, akik ezen a  vasár
nap délutánon a Bécsi kapu téri 
tem plom ban az igehallgatás kö
zösségében együtt im ádkoztak és 
énekeltek, és áldást kívántak egy 
újonnan érkezett lelkész m ost in
duló, a lelkésztestvérekhez oda
kapcsolódó szolgálatára. A Jé
zusban való közösségnek van 
ereje, szépsége és szeretete -  le
gyen így továbbra is !

Tóth-Szöllös M ihály
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Csodálatos dolog a gitár!
Csak néhány húr, és egy fadoboz.
De ha egy hozzáértő kezébe kerül, 
remek hangszer lesz belőle.
Amikor az ujjak a húrokba kapnak, 
s szól a dal, a vigasztaló, a lelkesítő, 
a közösséget kovácsoló, a magasba ragadó.
Aki szomorú volt, lehet, mosolyogni kezd.
Az önfeledt mulató talán elgondolkodik. 
Csodálatos dolog a gitár!
Bár első pillantásra csak húrok, és egy fadoboz, 
mégis örömet, áldást hozhat az embereknek.

Hadd legyek hangszered, Istenem!
Hogy értő ujjaid játsszanak életemen éneket, 
és áldássá válhassak társaim között!

BARANG O LÁS BIBLIAI TÁJAK O N

Salamon csarnoka

o
Q

l 9  /  ,
IL' "  u Salamon 
f i a ! csarnoka

w

Jeruzsálem b
Jézus korában

tm píon  
U tér

megadok egy újabb m ássalhangzót, am ely a kere
sett igében szerepel. Négy hét a la tt négy m ással
hangzót közöltem. Azt hiszem, ennyiből rá lehet 
jönni, hogy melyik m ondatró l van szó. A m ondat 
következő, ABC sorrendben a negyedik m ással
hangzója az „m”. Ez az utolsó betű, am it m egm on
dok, a többire nektek kell rá jö n n ö tö k !

Azok, akik rábukkan tak  a  helyes megfejtésre, 
most is plusz kérdésre is válaszolhatnak, s így gya
rapíthatják pontjaikat. B eküldendő5, a  keresett 
m ondat, és az, hogy hol van megírva!

A plusz kérdés: Hol található ez a mondat (kis 
különbséggel) Lukács evangéliumában?

Kérlek Benneteket, hogy megfejtéseiteket a lap 
dátum át követő keddig ad játok  postára!

Mai állomásunk is Heródes építő munkájának 
eredménye. A Salamon oszlopcsarnoka, hasonlóan a 
Betesda tavát körülvevő oszlopcsarnokhoz, fedett, 
kifelé zárt épület, amelynek azonban a belső tér felé 
eső falát oszlopok helyettesítették. A Salamon csar
noka az egész templomteret körülvette. A pogányok 
udvarára a templomon kívülről, az oszlopcsarnok 
alatt átvezető alagutakon lehetett bejutni. A csarnok 
nevét az első jeruzsálemi templom építőjéről, Dávid 
király fiáról és utódáról, Salamon királyról kapta. Az 
akkori templomépítésről a Királyok első könyve ír, a
6. részben. Kezdetben a jeruzsálemi keresztyének gyü
lekező helyéül is szolgált, amint arról az Apostolok 
Cselekedeteiben, az 5. részben olvashatunk.

Amikor egyszer Jézus a templomszentelés ünnepén 
a templomban, a Salamon csarnokában járt, körül
vették őt, és így szóltak hozzá: „Ha te vagy a Krisztus, 
mondd meg nekünk nyíltan!” Jézus így válaszolt: 
„Megmondtam nektek, de nem hisztek. A cselekede
tek, amelyeket én teszek az én Atyám nevében, tanús
kodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én 
juhaim közül valók vagytok.” Akkor köveket hoztak, 
hogy megkövezzék őt, és el akarták fogni, de Jézus 
kiszabadította magát kezük közül, és elment a Jordá
non túlra.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Hol van megírva?”
A gyerm ekrovat készítői stábjának cím e:

Ebben a játékban egy ismert m ondatot kell meg- Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

találnod. M áté evangéliumából. M inden téglalap a
keresett m ondat egy-egy betűjét jelöli. H etente __________________________________________

K IH E Z  M E H E T N É K ?
E ttő l fo g v a  tan ítványa i k ö zü l sokan  visszavonultak, és nem  já r ta k  vele többé. 
Jézu s  e k k o r  m eg kérdezte  a  tiz e n k e ttő tő l: „ Vajon ti is e l a ka r to k  m enni?" Simon  
P éter így  fe le l t :  „Uram, k ih e z  m ehe tnénk?  Ö rö k  élet beszéde van nálad!" 
Jn  6 ,6 6 -6 8

Vajon te is el akarsz  m enni? M agam ra hagysz, m in t a 
többiek? Egyedül kell v irrasztanom  a hegyen, gyötrődnöm  
a  halál csendjében, a kísértés éjszakáján? Egyedül kell indu l
nom  az u to lsó  nagy ú tra, am inek végén a  kereszt m agasodik 
É R T E D ?

Egyedül m aradok  a kínok k ö zö tt az  élet és halál h a tárán . 
Egyedül m aradok. Bár kö rü lö ttem  gyúnyolódók hada , egész 
Jeruzsálem  o tt van a kereszt tövében. V árnak  valam ire. 
Sokan vesznek körül, mégis egyedül vagyok.

N em  veszik észre, hogy bűneik súlyától -  és a  te bűneid tő l 
-  roskad  a  vállam . A m agasból lenézek rá juk , és rád  -  
A tyám , bocsáss meg nekik! Egyedül vagyok. M agasan, ahol 
a föld és ég kettéválik egym ástó l -  a  halál és É L E T  h atárán .

A tyám , még Te is elhagysz engem ? N em , Te nem  hagy1 
hatsz el soha, hiszen T eérted és é rtük  teszem e z t! Te ak a rtad , 
hogy így legyen. Elvégzem, am it rám  b íz tá l! A Te kezedbe 
teszem lel kémét.

E lhagytalak . És elhagylak azó ta  is, annyiszor. M ert nem 
értettem , és m ost sem vagyok képes m egérteni, hogy m iért 
tetted  ezt. És hogy Te soha nem  hagysz el engem. M essze 
já ro k  tőled, és még én vádollak  azzal, hogy elfelejtettél, hogy 
nem figyelsz, nem hallgatsz rám . Messze m agasan vagy, nem 
ér fel hozzád a  szavam , a k iáltásom . Pedig én, m agam  re jtő 
zöm  el előled. A h é tköznapok  szürke fo rga tagában , apró- 
cseprő dolgaim  közö tt, am ik  csak az én szem em ben tűnnek  
m érhetetlenül nagy g o n d n ak , tehernek, m ert nem  teszem le 
Eléd őket, és önigazságom  spanyolfala m ögé rejtőzöm . N em  
veszem észre, hogy Te itt vagy -  egészen közel - ,  k inyújtod  
a kezed felém. H ozzád m ehetek, m ert Te szeretsz így, b ű n ö 
sen is, vakon , süketen, ném án lázadón.

L átod , azt h ittem  m egvagyok nélküled is. A z élet szép, és

erős vagyok elhordozni azt is, am i nehéz. A m ikor a  legbizto
sabbnak  éreztem  m agam  a do lgom ban , am ikor nevetséges és 
szánalm as önbizalom m al el tud tam  m agam m al hitetni, hogy 
a  legfon tosabb  ÉN  vagyok, való jában  ak k o r volt a  legége
tő b b  a m agányom . És lehet, hogy em berek irigykedve néztek 
rám , ünnepeltek , m int egy hőst, mégis egyedül voltam , nyo
m oru ltan , végtelenül egyedül. A m ikor rádöbben tem  erre, 
egyből Téged vád o lta lak : elhagytál!

U ram , lá ttasd  m eg velem, hogy nincs senkim  ra jtad  kívül, 
csak Te, egyedül, és neked is fon tos vagyok, hiszen az  életed
del fizettél az  enyém ért. U ram , kihez m ehetnék m áshoz? 
N ézd, feléd indulok, hozzád igyekszem, és nálad  akarok  
m aradn i.

H iszen az  Ö rök  Élet beszéde van nálad . A z egyedüli cél 
felé ra jtad  keresztül vezet az  út. És hiszem, és tudom , hogy 
T e vagy az É LE T . A z igazi, győzedelmes.

Én m egsértettem  az életet. A z enyém et és a m ásokét a 
bűneim m el. H aragom m al, önzésem m el sebeztem  és öltem . 
U ram . A ztán  m indezt letagad tam . B ujdosóként éltem , m ert 
elűztél bűneim  m ia tt, de jeled volt ra jtam , m ert azt ak a rtad . 
Istenem , hogy v isszataláljak hozzád. M egkerestél, így ta lá l
tam  rád . H alá lod  á rán  élettel a jándékoztá l meg, hogy ne 
lássak ha lá lt soha. M ert T e vagy az  É LE T . D e Te vagy, 
U ram , hiszem és tudom , az Ú t is, am ely egyedül já rh a tó . Es 
Te vagy, U ram , a  Fény is, am ely bevilágitja sö tét életem et, 
új lá tást, b iztos ösvényt rajzol lábaim  elé. A Te Fényedből 
o sz tha tok  fényt m ásoknak . T e vagy a K ú t, am ely az ÉLŐ 
V ÍZ fo rrásá t rejti, és szom jam at o ltja  vigasztaló szavával.

Te vagy, U ram , K risztusom , kihez m ehetnék m áshoz, 
m int T ehozzád?  Fogadj m agadhoz kegyelm esen!

VGy.

Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad!
És mi hisszük és tudjuk, hogy Te vagy: 

az Élet, az Ut, 
a Fény, a Kút, 
a Krisztus, az (Jr!

Én Uram, én Istenem, tiéd az életem.
Én Uram, én Istenem, tiéd az életem!

SZENT-GÁLY KATA:

Imádság-töredékek

ki vagyok én 
hogy szeretsz engem
hogy megajándékozol irgalmad bőségével 
és időt adsz a bűnbánatra még 

ki vagyok én 
hogy szeretsz engem 
hogy leveszed a terhet rólam 
és visszafogadsz bizalmadba is 

de ki vagy Te 
hogy szeretsz engem

élj bennem, Uram
és tarts engem magadban mindörökké 

jelentsd ki magadat szívemnek 
mint ahogyan szívesen beszélnek titkaikról 

az igaz barátok 
s az igazán szeretők

csak el nem engedni a Kezet 
mely vezet 
és átvezet mindenen 

de mindig az Ö akarata szerint 
melyben az öröm megfér 
a fájdalommal 

csak el nem engedni a Kezet 
csak megmaradni az állandó igen-ben

Ö T  V Á R O S A BIBLIÁ BA N

4 1
1 |

f

■
? 1» 14 ti. '3 fh 1S~ 16 y

nt f i

;  I
u . 4 4 TC,

zs a ' ** int 32,

33 JA 3C 36 31 3«* Vo

bJ

L l “

hh íré

S7 CL Sh 53" S6

5 ? Sí F? *
r  á

* 3 Í4

V ÍZ S Z IN T E S : I. B űnös lesi vér városok . 7. K ötőszó. 9. 
„ K ü ld ö tt” (m ennyei). 15. „Súg” m ássalhangzói. 17. . . .  T E 
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szép nő i szo b ro t (V énusz). 41. A  B ibliában g y ak ran  e lő fo r
d u ló  szó (értelm e: lásd). 43. „M u h i” m agánhangzói. 45. 
E rdély egyik folyója. 50. . . .  -  K aszdim . 53. K arib -tenger 
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F Ü G G Ő L E G E S : 1. Z sidókkal keveredett nép  lak ta  hely. 2. 
M egtért rabszolga. 5. G ab o n aö rlő  hely. 6. N évutó . 7. É rte l
mi képesség. 11. „G én ” m ássalhangzói. 12. A m erikai Egye
tem  első és u to lsó  betűje. 27. A  tű  teszi. 28. Sém ita. 30. 
M ózest (kicsi testét) rin g a tta . 39. B evásárlóhely betű i kever
ve. 45. . . .  és o k o za t összefüggenek.

V era néni

Az 5. Budapesti Bach-hét élményei
(1994. május 30.-június 5 ., D eák tér)

l\.ülönös örömünkre szolgált, hogy az 5. Budapesti Bach- 
hét nyitóhangversenyén 1994. május 30-án, hétfőn este egy 
messziről érkezett szólistát üdvözölhettünk Karlstein As- 
keland fiatal norvég orgonaművészben, aki otthoni tanul
mányai után Németországban bővítette tudását és ma egy 
norvég evangélikus gyülekezet orgonistája. Hangversenye 
igen nagy élményt jelentett, egyrészt elmélyedt tudást, 
stílusismeretet, szuggesztivitást sugárzó játéka, másrészt 
maga a műsorválasztás. A néhány jól ismert Bach-darab 
mellett (pl. C-dúr tokkáta) a nagyon ritkán hallható, ún. 
„lipcsei korátok"-ból hallhattunk néhányat. A „lipcsei ko
rátok" -jóllehet Bach weimari korszakában keletkeztek, 
de Lipcsében nyerték el végső formájukat -  az evangélikus 
istentisztelet leggyakrabban használt énekeinek feldolgo
zásai, Bach legérettebb művei közé tartoznak.

A lutheri teológia és Bach zenéje szoros összetartozását 
sugárzó darabok méltó módon nyitották meg az 5. Buda
pesti Bach-hetet.

- Z .  T.
*

A második estén, május 31-én, J. S. Bach hangszeres 
kamarazenéjéből hallhattunk válogatást.

Pertis Zsuzsa (csembaló) és Kertész István (hegedű) 
kamaraestjén két csembaló partita és két hegedű-csembaló 
szonáta hangzott el avatott művészek kiváló tolmácsolásá
ban.

J. S. Bach 1731-ben nyomatta k i Op. 1. megjelöléssel 
azt a gyűjteményt, melynek keletkezésében szerepet játsz
hatott elődjének, Johann Kuhnaunak sikeres táncsorozata, 
az ugyanilyen címmel megjelent Partiták (1689 és 1692).

Táncdarabok templomban? Meghökkentő lehet annak, 
aki még nem gondolt arra, hogy a passiók és a bibliai 
textusokra komponált szakrális művek szerzője ugyanaz 
a J. S. Bach, aki ezeket az életörömöt sugárzó játékos 
darabokat, vagy hevesen száguldó és vakmerő ugrásokkal 
haladó zenei folyamatokat megalkotta.

A köztudatban halkhangú instrumentumként ismert 
csembaló szóliszt ikusan és a hozzátársult hegedűhanggal 
együttesen is ékesszólással bizonyította kifejezőerejét. 
Ezen az esten is megbizonyosodhattunk arról az áldásról, 
amit a zenén keresztül a zenélő művész és a zene hallgatója 
egyaránt kaphat.

Június 1-jén, a Bach-hét harmadik hangversenyén Zá- 
dori Mária tizennégy vallásos dalt énekelt a Deák téri 
evangélikus templomban. Partnere az orgona-pozitívnál 
Zászkaliczky Tamás volt, aki a dalok között 4 korálfeldol- 
gozást is megszólaltatott, különösen kontemplativ módon.

E vallásos dalok (Geistliche Lieder) esetében sajátosan 
kiemeli a kíséret fontosságát az a körülmény, hogy -  
három dal kivételével -  maguk a dallamok nem Bachtól 
származnak, a kíséretet azonban -  számozott basszus for
májában -  minden esetben ő írta. E kompozíciókban a 
Mindenhatóban bízó, esendő lélek fohászkodik Teremtőjé
hez és Megváltójához.

Zádori Mária csengő, éteri tisztaságú hangján tökélete
sen közvetítette e spirituális bensőségességet. A kifejezés 
természetességét nem fedte el semmiféle külsődleges ma- 
nir, az előadók mindvégig a szöveg jelentésére, a dallam
rajz maradéktalan kibontására összpontosítottak.

Aki a nyüzsgő, hétköznapi város szivében e hangver
senyt meghallgatta, másfél órányi békét kaphatott -  egy 
cseppnyi örökkévalóságot.

- G .  Z .
*

Csütörtökön, a negyedik estén, a Debreceni Kodály 
Kórus előadásában szólaltak meg Bach művei. Elsőként a 
BW V 93 sz. kantáta (Wer nur den lieben Gott lässt wal
ten), amely énekeskönyvünk 331. sz. énekének feldolgozá
sa. A szólóhangokra és négyszólamú vegyeskarra írt mű 
zenekari kíséretét a Debreceni Bach Collegium együttese 
játszotta (művészeti vezetőjük Nagy Csaba). A nyitótétel 
zenekari bevezetőjét követően fúga-témaként jelenik meg 
a koráldallam és a verssorokat zenekari közjáték különíti 
el. Basszus recitativóval, majd tenor áriával folytatódik a 
mű, azután a szoprán és alt duettjét kísérve, a vonóskarban 
hangzik fe l a koráldallam, majd a continuo szólamában 
imitációs módon jelenik meg ismét. A következő tételben 
a dallam arioso részbe épül és a dallamsorok változó hang
nemben szólalnak meg. A záró koráit megelőző szoprán 
ária oboa kísérete az eredeti koráldallamot díszítő moz
gással veszi körül. A kórus és a teljes zenekari együttes

szólaltatja meg zárótételként a 7. énekverset, méltó keret
be foglalva az Istenben bízó, hivő lélek sóvárgását és meg
győződését.

A szólókat a Debreceni Kodály Kórus tagjai: Bota 
Henriette szoprán, Pók Ibolya alt, Marosvári Péter tenor 
és Gerzsenyi Csaba basszus énekelték igen kifejező módon 
a dallam és a szöveg egymást erősítő értelmezésével, a 
korái szövegének mondanivalóját hangsúlyokkal és dina
mikai eszközökkel kiemelve.

A műsor második felében -  az igehirdetést követően -  
az énekkar két kórussá különült, hogy a nagy mester 
kettős kórusra írt motettáit szólaltassa meg. Először a 2. 
sz. motetta „Der Geist hilft unsere Schwachheit a u f ,  
azután az 5. sz. „Komm, Jesu, komm", majd a 4. sz. 
„Fürchte dich nicht, ich bin bei dir", méltó befejezésül 
pedig az Istent magasztaló hatalmas himnusz, az 1. sz. 
„Singet dem Herrn ein neues Lied?’ hangzott el a mindvé
gig nagyon kiegyenlítetten és szép hangszínnel „muzsiká
ló" kórus előadásában Kamp Salamon vezényletével, aki 
mind a kantáta, mind a motetták vonatkozásában nagy
szerű tempóválasztással, remek dinamikát alkalmazva 
emelte ki a témák belépését a különböző szólamokban, 
csillogtatva ezáltal a kórus valóban hivatásos kvalitásait.

A következő estén, pénteken -  a múlt évi első alkalmat 
követően -  Kemenes András zongoraművész tolmácsolásá
ban hallgathatta az igen szép számú közönség a Wohltem
periertes Klavier újabb 16 prelúdiumát és fúgáját. Nem 
valószínű, hogy jelenleg itthon hallható az egymást kroma
tikus rendben követő prelúdiumok és az azonos hangnemű 
hozzájuk tartozó fúgák ihletettebb előadása. Kiváló érzék
kel választott tempóival, a fúga-témáknak a különböző 
szólamokban árnyalt dinamikájú és rendkívül pregnáns 
indításával az előadó művész prról tanúskodott, hogy a 
halhatatlan óriás alkotóművészeiének olyan gyöngysze
meit élvezhettük, amelyek azóta is generációk számára a 
tökéletesség normájául szolgálnak.

Kemenes András ismételten bizonyságot adta tökéletes 
technikájának, rendkívül elmélyült értelmezési készségé
nek. Lágy billentése, göngyözö futamai, agogikai megol

dásai, valamint pillérszerű zengő akkordjai játékának hall
gatóit valódi ünnepi pillanatok részeseivé tették.

Az utolsó előtti estén, szombaton, ismét valódi, különle
ges csemegének örvendhetett a zeneszeretők népes tábora.

Eredeti barokk hangszeren, egy a XVIII.  sz. elején olasz 
mester által készített viola da gamba-n szólaltatta meg 
Jozé Vázquez gambaművész Dohozy Borbála csembaló
művésznő közreműködésével a G-dúr, a D-dúr és g-moll 
hangnemben írt három, ún. „gamba"-szonátát.

A műsor zárószámaként feltüntetett g-moll szonátát 
megelőzően -  az igehirdetés után -  Dobozy művésznő 
újabb örömöt szerzett a jelenlévőknek a Kromatikus fantá
zia és fúga előadásával, amely ragyogó technikájáról, 
nagyszerű tempóérzékéről és választékos frazeálási kész
ségéről tanúskodott.

A gambaművész, Jozé Vázquez nálunk kevésbé ismert, 
Európa hangversenytermeiben azonban gyakran koncerte
zik. Spanyol származású, jelenleg főként Franciaország
ban és Ausztriában tartózkodik. Játékában csodálatos f i 
nomság, egyszerűség? ugyanakkor a barokk díszítőelemek 
alkalmazásának tökéletes kivitele gyönyörködtetett. Kü
lönös értéke volt előadásuknak az, hogy összeszokottságuk 
bizonyságaként a zárlatokat megelőző trillákat tökélete
sen azonos intenzitással és dinamikával, teljesen „együtt 
lélegezve" indították, lassították és így jutottak el a záró
akkordhoz.

Az 5. Budapesti Bach-hét hangversenyeinek méltó befe
jezéséül vasárnap este a 90 éves jubileumát ünneplő Luthe- 
ránia énekkar adta elő J. S. Bach „ Wir loben dich" kezde
tű kantátáját és a Magnificatot. Erről az alkalomról la
punk előző számában emlékeztünk meg.

Hangverseny-sorozatunkon örömmel tapasztaltuk, 
hogy estéről estére csaknem mindig megteltek hallgatóság
gal templomunk padjai, hogy elmerüljenek az áhítatos 
csendben elhangzó csodálatos muzsikában, amelyet min
den alkalommal néhány perces elmélyedésre, lelki önvizs
gálatra késztető igehirdetés szakított csak meg, amikor is 
Bálint László óbudai lelkész tolmácsolta Isten üzenetét Pál 
Galáciabeliekhez irt levele 5. fejezetének 22. verse alapján.

Köszönjük a Pesti Evangélikus Egyház Deák téri gyüle
kezetének, hogy 5. alkalommal adott otthont egy teljes 
héten át az „ötödik evangélista", J. S. Bach művészetének, 
mely egyetlen célt szolgál: Isten dicsőítését.

- L .  Á.
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Ez történt a tizenharmadik ülésszakon

HÁROM ÚJ TÖRVÉNYT ALKOTOTT A ZSINAT
A háromnapos ülésszak első két napja igen eredményes volt. Három  törvényt fogadott el a zsinat és intézkedett 

arról is, hogy azok mielőbb hatályba lépjenek. Az egyik -  és legterjedelmesebb -  törvény „ A z  e g y h á z i  
b í r á s k o d á s r ó l ” szól. A másik kettő ugyan rövidebb szövegében, de jelentőségük semmivel sem kisebb: 
„ T ö r v é n y  a z  1 9 3 8  é s  1 9 9 0  k ö z ö t t  t ö r v é n y s é r t ő e n  a l k a l m a z o t t  j o g h á t r á n y o k  s e m 
m i s s é  n y i l v á n í t á s á r ó l . ” és „ T ö r v é n y  a t á b o r i  l e l k é s z i  s z o l g á l a t r ó l . ”

A zsinat szombat délutánig volt határozatképes, ettől kezdve határozatképtelen.
Voltak ezen az ülésen is póttagbehívások, sajnos nem mindenki jelezte előre akadályoztatását, nem tudtak 

helyette póttagot behívni, vagy elfogytak a póttagok egyik-másik testületnél. A négy -  eddig még nem szerepelt 
-  póttag: dr. Garami László, dr. Molnár Lajos, Szemerei János és Tóth Attila.

A 13. ülésszakon dr. Andorka Rudolf, dr. Reuss András, dr. Sólyom Jenő és Szebik Imre elnökölt.
Napirend előtt két felszólalás hangzott el: dr. Sólyom Jenő a zsinat módszerének kérdésében szólt, dr. 

Zsigmondy Árpád  a jövő képének felrajzolásával a zsinat felelősségét hangsúlyozta. Mindkét felszólalást lapunk 
hasábjain közöljük.

A fenti három törvény megalkotásán túl foglalkozott a zsinat még a törvénykönyv beosztásának kérdésével, 
a misszióról szóló törvénytervezettel és az előző ülésszakon kiküldött „ad hoc” bizottság előterjesztésével, mely 
az egyházi tisztségviselők politikai szereplésével kapcsolatos kérdéseket tárta fel. Az egyházmegyéről és az 
esperesről szóló törvénytervezet általános vitájára az említett ok miatt nem kerülhetett sor. Erre a következő 
ülésszakon számíthatunk.

A zsinatnak kialakult a spirituális légköre is. Ez az áhítatok, igehirdetések tartásában nyilvánul meg. A bevezető 
áhítatot általában a zsinat nem lelkészi tagjai közül vállalják minden alkalommal. A 13. ülésszak megnyitó 
áhítatát Jancsó Kálmánná győri iskolaigazgató, zsinati tag tartotta. Vasárnap délelőtt a fasori gyülekezet 
istentiszteletén vett részt a zsinat tagsága, itt dr. Hafenscher Károly ny. lelkész prédikált. Mindkét igehirdetés 
szövegét lapunk más helyén közöljük.

M ai számunkban elsősorban a megalkotott törvényekkel és azok megszületésének kommentálásával találkoz
hatunk. Ezenkívül igyekszünk a zsinati tárgyalások hangulatát, fordulatait is elemző cikkekben olvasóink elé 
tárni.

M egnyitó áhítat igehirdetése
-T artotta: Jancsó Kálmánné zsinati tag  

Rom 12 ,4 -8

A hason lat, amellyel az apos
tol bevezeti m o ndandó já t, m eg
őrizte ak tu a litásá t, rendkívül 
pon tos és találó . V ilágosan u tal 
a hívő em ber helyére az egyház
ban , a  gyülekezetben, felszólítva 
m indnyájunkat a  kegyelem a ján 
dékai szerint való m unkálkodás
ra. K ibon tva  a  képet, többféle 
m egközelítés lehetséges. A  ter
m észet, a tá rsadalom  életében -  
bárhová tek in tünk  -  m indenü tt 
élő, m ozgó rendszereket lá tunk .

Az em beri szervezetben m in
den egyes szervnek kü lön  felada
ta  van, s felülről k ap o tt parancs
ra  teszi a d o lg á t: így lá tunk , hal
lunk, érzünk , m ozgunk, gondo l
kod u n k : élünk.

H a  a legegyszerűbb vagy a 
korszerű, bonyolu lt szerkezete
ket vizsgáljuk, azokban  is m in
den egyes alkatrésznek  m egvan a 
m aga funkciója. Az energia adja 
az ind ítást, az alkatrészek m oz
gásba lend ü ln ek : a szerkezet m ű
ködik.

A hhoz, hogy az élő organiz
m usok, a  m echanikai eszközök 
jó k  m űködjenek, összhangra, 
pon tos együttm űködésre, a  p a 
rancs szigorú teljesítésére van 
szükség.

Egyházunk felépítése is ezen 
az elven alapul. Jézus K risztus 
tan ítása , elküldése szerint m in
den szolgálatban tevékenykedő 
tagnak  m egvan a helye és szerepe 
K risztus országának  építésében. 
„M ert ahogyan  egy testnek sok 
tagja van, de nem  m inden tagnak  
ugyanaz a feladata, úgy sokan  
egy test vagyunk a K risztusban , 
egyenként egym ásnak tag ja i.”

A rendező elv: egy test va
gyunk a  K risztusban . Bárm ilyen 
feladato t kap tu n k , az Ő  p árán - 
csát teljesítjük.

Tőle kapjuk  az ind ítta tás t, a 
kezdő energiát, s az üzenet végig

szalad m inden tagon , a közvetítő 
to v á b b a d ja : a szervezet m ozgás
ba lendül, az egyház él, a gyüle
kezetekben áldásos m unka fo
lyik. E gyenként pedig egym ásnak  
tagjai vagyunk: egym ásra va
gyunk u talva, együtt, m u n k án 
kat összehangolva tud juk  teljesí
teni Jézus K risztus ak a ra tá t. Az 
Isten  irán ti feltétlen szeretet m el
lett az egym ás irán ti felebaráti 
szeretet p arancsá t k ap tu k  Tőle, 
hogy véghez vigyük azt, amivel 
m egbízott bennünket.

M ert a nekünk  a d a to tt kegye
lem  szerint kü lönböző  ajándé
ka in k  vannak , eszerint szolgá
lunk.

A kkor tudjuk igazán teljesíteni 
a  ránk  ró tt feladatot, ha alázattal 
beismerjük: képességeink nekünk 
ado tt kegyelmi ajándékok, s mi egy 
hatalm as égy részeként vállaljuk a 
közvetítő szerepét. N em  a  szürke 
és jellegtelen dróthuzalok, a kap
csolók, az égők a fontosak, csak a 
fény, ami világosságot és meleget 
hoz az életünkbe. Nem  mi vagyunk 
a fontosak, hanem  Krisztus üzene
te, amelyet továbbítunk úgy, és 
olyan eszközökkel, ahogy nekünk 
a d a to tt: „ha prófétálás adato tt, ak 
kor a  hit szabályai szerint prófétál- 
junk, ha valamilyen m ás szolgálat 
adato tt, akkor abban a szolgálat
ban m unkálkodjunk.

A z em beri szervezet és bárm i, 
am it az em ber a lk o to tt, m agá
ban  ho rd ja  a m eghibásodás lehe
tőségét is.

H a  m egbetegszik valam elyik 
szerv, megérzi az egész szervezet, 
lerom lik , gyógyításra szorul. H a 
valam elyik alkatrész eltö rik , leáll 
a gép, m űködésképtelenné válik, 
meg kell jav ítan i, hogy újból 
szolgáljon bennünket.

Egyházunk is súlyos betegsé
gen, válságon esett á t az elm últ 
évtizedekben. E lvették vagy 
m egcsonkíto tták  a szabad szol
gálat lehetőségét, egy to llvonás
sal m egszüntették az egyházi is
k o lákat, beszűkítették  a missziói 
m unkát. M ég nagyobb kár, am it 
az em beri lelkekben végzett 
pusztítás jelentett.

Egyszerre tö b b  tag  vált m ű k ö 
désképtelenné. G enerációk m a
rad tak  ki a  szolgálatból, az evan
gélium  nem  ju to tt  el hozzájuk, s 
csak kevesen m arad tak  hívek.

T alán  m i, tan á ro k  szenvedtük

meg leginkább az elm últ idősza
kot. A hata lom  eszközként hasz
ná lt bennünket nem telen céljai
ra, s csak Isten különös csodája, 
hogy csendben, a  mélyben mégis 
az 0  ak a ra ta  m unkált bennünk, 
tan ítványaink  batyu jába  ta lán  
egy kicsivel többet te ttünk , s Ő 
ta r to tt  m eg m inket, hogy újból 
szolgálatába állhassunk.

O lyan ez szám unkra, m in t m i
k o r a fárad t, elcsüggedt vándor 
friss fo rrásra  talál, vagy m ikor 
Jézus csodái nyom án a  vak újra 
lát, a sán ta  felkel és já r , a  ha lo tt 
feltám ad. H ogyne követnénk hát 
Ő t m inden  erőnkkel, újjászüle
te tt h ittel, képességeinket az Ő 
szolgálatába állítva.

M indnyájan  érezzük a  felsza
badu lás ö röm ét, a  szólás szabad
ságát és felelősségét, a  tenniva
lók sokaságát, a  közös ak a ra to t, 
hogy Jézus K risztus egyháza új 
erőre  kapva, gyógyultan teljesít
se kü ldetését; m inden  tagja a  ke
gyelem ajándékai szerint tegye a 
d o lgá t azon a helyen, ahová állí
to tta  az Ú r.

N ek ü n k  itt a zsinaton  kü lönö
sen is nehéz és felelősségteljes a 
küldetésünk . Ú jbó l kell értel
m eznünk Jézus K risztus missziói 
paran csá t, m eg kell ha tározn i -  
a hagyom ányokra  építve és az 
ú ja t befogadva -  az t a rendszert, 
azoka t a törvényeket, am elyek 
alkalm asak  a rra , hogy segítségé
vel a tagok  helyükre kerüljenek, 
lendületbe jö jjön  az egy test, 
evangélikus egyházunk.

H a  végigolvassuk a  készülő 
törvény egyes fejezeteit, ak k o r 
válik igazán világossá Pál apos
to l tan ítása . A  fejezetek ölelik fel 
az egyházi szolgálat kü lönböző  
ágait, am elyek m ind egy cél szol
gá la tában  m űködnek .

„ .. .h a  p ró fé tá lás a d a to tt, ak 
k o r a  h it szabályai szerint prófé- 
tá ljunk , h a  valam ilyen m ás szol
gálat, ak k o r ab b an  a szolgálat
ban  m un k álk o d ju n k : a  tan ító  a 
tan ításb an , a  buzd ító  a  buzdítás
ban , az adakozó  a  szerénység
ben, az  elö ljáró  igyekezettel, a 
könyörü lő  pedig jó  kedvvel.”

E hhez a szolgálathoz adjon 
nekünk Isten  békességet, egym ás 
irán ti szeretetet, világos elmét, 
bölcsességet egyházunk feje, Jé
zus K risztus és a  Szentlélek által. 
Á m en.

Verőfény és lehűtő árnyék a zsinat 13. ülésszakán
A  nyári ülésszak verőfénye: 

három  törvény m egalkotása alig 
két m unkanap  kilenc -  kellő lét
szám ú -  ülésén. A lehűtő á rn y ék : 
a szom bat esti-vasárnapi lét
szám hiány, amely azonban  gyü
mölcséréssel b iztató  tanácsko
zásban hasznosult.

A z ülésszak m ost is egy nem  
lelkész zsinati tagnak : Jancsó 
K álm ánnénak  áh íta tával kezdő
dött.

A  zsinat lelkész elnöke dr. 
R euss A ndrás p rofesszor is
m erte tte  az O rdass Lajos B ará
ti K ö r m em o ran d u m ára  a d o tt 
elnökségi választ és an n ak  
K endeh  G yörgy nyugalm azo tt 
lelkész részéről tö rté n t kedve
ző, rem énységre jogosító  fo
g ad ta tásá t.

N ap irend  elő tt szót kért dr. 
Sólyom  Jenő alelnök (felszólalá
sát kü lön  közöljük) és dr. Zsig
m ondy Á rpád , a budai egyház
megye lelkész küldötte, hogy em 
lékeztessen létünk mezsgyéjére 
á llíto tt vo ltunkra  és az ebből 
adódó  követelm ényekre. (Fel
szólalását m ás helyed közöljük.)

A  zsinat nem  lebecsülendő 
eredm ényes m unkája  során  meg
a lk o tta  a dr. G alli István  által 
vezetett szakbizottságban előké
szített törvényt az egyházi b írás
kodásró l, am i az egyházi élet jó  
rendje végett és em beri bűnös 
vo ltunk  m ia tt szükséges. (Ism er
tetése m ás helyen.) Ez és a többi 
törvény m eghozatala kem ény és 
eredm ényes m unka volt, és nem  
gondolkodás nélküli rábólin tás, 
am in t a  szavazatok m egoszlása 
is tanúsítja .

A  m ásodik  m egalko to tt tö r
vény szövegét szintén dr. Galli 
István  terjesztette elő. Ez a „ tö r
vény az 1938 és 1990 közö tt tö r
vénysértően a lkalm azo tt jo g h á t
rányok  semmissé nyilvánításá
ró l” -  k im ondja az állam i nyo
m ásra h ozo tt törvénytelen, em 
bertelen intézkedések semmissé
gét, m egköveti a sértetteket és 
biztosítja a sértettek jo g á t a sem
misségnek egyházi bíróságon va
ló m egállapítására. (Ezt nevezik 
népszerűén, de jogilag tévesen re
habilitálásnak). U gyanis jogilag 
a rehabilitáció egy helyes ítélet 
következm ényeinek utólagos 
m egszüntetését, a jogosan  meg
bélyegzett személy visszafogadá

sát jelentené. (A törvény ism erte
tését lásd lapunk m ás helyén.)

A m últbéli külső kísértések
nek engedés problém ái u tán  a 
jelen és jövő időszerű kísértései 
ellen ak a rt védelmet adni a zsi
nat, am ikor az egyházi tisztségvi
selőhöz m éltatlan, vagy az egy
házi szolgálatot akadályozó m a
gatartásró l vagy feladatvállalás
ról igyekezett törvényt hozni az 
ezzel az üggyel m egbízott „ad 
hoc” (külön)bizottság m unkája 
és T hurnay Béla előterjesztése 
alapján. A javaslat tárgyalása ál
talános vitával befejeződött, 
részletes vitája szükséges. M ajd 
u tóbb  kell beépülnie az új tö r
vénykönyvbe a m aga helyére, 
b ár sürgősen kellett volna az 
ügyet rendezni törvénnyel, m i
u tán  ezt kerületi és országos egy
házi szinten nem  sikerült megol
dani.

A  harm adik  m egalkoto tt tö r
vényt, A  tábori lelkészi szolgálat
ról Zászkaliczky Péter terjesztet
te elő. Ezzel az volt a gond, hogy 
az állam i javaslat és a  nagyobb 
történelm i vallásfelekezetek ille
tékeseinek állásfoglalása kész 
helyzetbe h ozta  egyházunkat, s 
ez ügyben m indenesetre az ú jra 
tárgyalás jo g á t fenn tarto ttuk . (A 
törvény ism ertetése m ás helyen.)

A  m egalko to tt három  törvény 
kihirdetése és ha tályba léptetése 
a zsinati, illetve az országos el
nökség feladata.

Az egyház missziói-evangeli- 
záló szolgálatáról szóló törvény 
álta lános v itájának újrakezdését 
ú jonnan  fölm erült alapvető 
szem pontok javallo tták . Ezzel 
kapcso latban  vita  folyt a tö r
vénykönyv beosztásáról is. Volt, 
aki a törvények jog i jellegét fél
te tte  a sp iritualizálódástól, míg 
m ás az egyház lelki term észeté
nek érvényesüléséért aggódott. 
A  különböző, egym ást kiegészítő 
gondolatok  kifejtése m ódot 
ad o tt a kölcsönös, türelm es meg

ismerésre. Ez a zsinati tagok lá
tóköré t szélesítette.

Az igazoltan távollévőkből 
négy tag helyett, nem lehetett 
pó ttago t behívni. Szom bat dél
u tán  többen távoztak , köztük 
több  siető lelkész. így a zsinat 
határozatképtelenné vált. Ennek 
előnye az volt, hogy hasznos ta 

n á c sk o z á so k  fo lyhattak a napi
rend tém áiról.

A határozatképtelen létszám 
mal fo ly tato tt tanácskozás során 
némelyek klerikalizálódástól fél
tették egyházunk törvényalkotá
sát. M ások az evangelizációs
missziói m unka törvényi keretét 
biztosíto ttnak lá tták  az egyház 
szolgálatáról szóló, részben le
tárgyalt, részben készülő törvény 
szövegében.

D r. Sólyom Jenő, a Déli K erü
let felügyelője sajnálatos m ódon 
lem ondott zsinati alelnöki tiszt
ségéről, m ert szám ára elfogadha
tatlannak  tű n t vitapartnereinek 
és a  zsinat jelentős részének el
utasító  merevsége. Zsinati szak- 
bizottsági tagságát ez természe
tesen nem  érinti.

A  zsinaton fölm erült egy -  a 
szabadságok terhére tartandó  -  
egyhetes jövő nyári ülésszak 
gondolata. Akik ezt vállalták, 
nem érték el a többségi létszá
m ot.

A 13. ülésszak m unkája m in
denesetre rácáfolt a zsinatot las
súsággal illető vádra, hiszen fe
lülm últa világi törvényhozások 
teljesítményét.

A  szakbizottságok m unkája 
tovább folyik. Az elkészült ja 
vaslatokat a zsinati tagok tanul
m ányozásra idejében m egkap
ják.

A fényeket és árnyékokat lát
va, Isten iránti hálával, de a fel
adatok  még kom olyabban véte
lével kell tekintenünk a 13. ülés
szakra és készülni az október
7-9-én esedékes következőre.

-dy -ád

A ZSINAT KÖVETKEZŐ (14.) ÜLÉSSZAKA
1994. október 7-8-9-én lesz 

a Budapesti Evangélikus Gimnáziumban.
Az ülésszak tárgysorozatát az elnökség fogja összeállítani. 

Azok a törvénytervezetek, melyek a 13. ülésszakon nem 
kerülhettek sorra általános vagy részletes vita során, ezen 

a következő ülésszakon tárgyaltainak.

t
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ÚJ TÖRVÉNYEK SZÜLETTEK
A 13. zsinati ülésszakon három új -  nyomban hatály

ba léptethető -  törvény született.
Megalkotta a zsinat AZ EGYHÁZI BÍRÁSKO

DÁSRÓL szóló törvényt. E  törvény igen jelentős válto
zást eszközölt az eddig hatályban volt 1966. évi VI. 
törvényhez képest. Tartalmazza mindazokat a demok
ratikus garanciákat, amelyek a pluralista jogállam ke
retei között -  és csakis ott -jöhetnek létre. így például 
a bírák mindentől és mindenkitől függetlenek, kizáró

lag a törvénynek tartoznak csak felelősséggel. Illetékes 
bírójától senki el nem vonható, a bírói ítélet kizárólag 
a tárgyaláson megvizsgált bizonyítékokra alapítható. 
A tárgyalások nyilvánosak, az ügyfél az eljárás bár
mely szakában meghatalmazottal képviseltetheti magát 
stb.

A törvény szükségképpen terjedelmes, 59 §-ból áll. 
Példálódzó jelleggel itt és most közzétesszük az alábbi 
paragrafusokat.

M
(1) Az Egyház bírói hatalm át 

az egyházi bíróságok útján gyá- 
korolja.

(2) Az egyházi bíróságok az e 
törvényben meghatározott eljárá
si szabályok szerint járnak el az 
e törvényben meghatározott ha
táskörükbe tartozó ügyekben.

(3) Az egyházi bíróságok előtti 
eljárások illetékmentesek.

(4) Illetékes bíróságától senki 
nem vonható el.

2. §
Az egyházi bíróságok tagjai, e 

tisztségükben eljárva, kizárólag 
a törvényeknek és a Szentírás 
szerinti jó erkölcs előírásainak 
vannak alárendelve.

4. §
Az egyházi bíróságok hatáskö

rébe tartoznak:
1. a fegyelmi vétségek
2. a választási panaszok feletti 

döntések
3. az egyházi hatóságok jog

erős rendelkezései elleni kerese
tek elbírálása

4. a vagyonjogi keresetek.
29. §

(1) A tárgyalási határnapot a 
tanács elnöke tűzi ki, melyre az 
ügyészt, a panaszost, a panasz- 
lottat és az esetleges képviselőt 
írásban tértivevénnyel idézi oly 
módon, hogy a kézbesítés és a 
tárgyalási határnap között leg
alább 8 nap legyen.

(2) A panaszlottnak (és képvi
selőjének) az idézéssel együtt 
kézbesíti a panaszt és az ügyész 
összefoglaló indítványát.

(3) A tanúkat és a szakértőket 
-  amennyiben meghallgatásuk 
szükséges -  a tárgyalási határ
napra írásban idézni kell.

(4) Az egyházi bíróságok tá r
gyalása nyilvános. Amennyiben a 
panaszlott szabályszerű idézés 
ellenére a tárgyaláson nem jele
nik meg, s távolmaradását a tá r
gyalás megkezdéséig írásban ki 
nem menti, a tárgyalás távollété
ben is megtartható.

(5) A tanács elnöke a nyilvá
nosságot indokolt esetben -  
közérdek vagy nyomós egyházi 
érdek fennforgásakor -  a tá r
gyalásról vagy annak meghatá
rozott részéről kizárhatja. E ha
tározat ellen fellebbezésnek he
lye nincs.

(6) A bíróság az ügy érdemé
ben hozott határozatát azonban

akkor is nyilvánosan hirdeti ki, 
ha korábban a tárgyalásról vagy 
annak egy részéről a nyilvános
ságot kizárta.

43. §
A fegyelmi vétségek:
1. a M agyarországi Evangéli

kus Egyház Zsinati Hitvallásától 
eltérő tanok hirdetése és terjesz
tése;

2. a hatalmi helyzettel, illetve 
az egyházi tekintéllyel való visz- 
szaélés;

3. a hivatás gyakorlásából fo
lyó kötelezettségek szándékos 
vagy súlyos gondatlanságból ere
dő megszegése;

4. az olyan m agatartás, amely 
a Szentírás szerinti jó erkölcsbe 
ütközik, vagy a viselt egyházi 
tisztséghez méltatlan;

5. ellenszegülés az Egyház 
rendjével, valamely egyházi ható
ság vagy bíróság törvényes ren
delkezésével, határozatával;

6. egyházi javak hűtlen kezelé
se, kárt okozó gondatlanság;

7. bűncselekmény elkövetése.
44. §

Fegyelmi büntetések:
1. a megróvás;
2. a választás vagy választha

tóság jogától való eltiltás megha
tározott időre (1-6) év;

3. a próbára bocsátás megha
tározott időre (1-3) év;

4. a pénzbírság
(5000-20 000 Ft-ig);

5. a javadalmazás m eghatáro
zott hányadának (5-25% ) meg
határozott időre (6 hónaptól 2 
évig) törvénő megvonása;

6. áthelyezés (csak lelkész ese
tében) kisebb javadalmazással 
bíró állásba, amely értelemsze
rűen csak kinevezett lelkészi ál
lásra vonatkozhat;

7. elmozdítás a viselt tisztség
ből;

8. lelkészi jellegtől való meg
fosztás (hivatalvesztés).

50. §
(1) A fegyelmi büntetéssel súj

to tt személy a törvény erejénél 
fogva mentesül a fegyelmi bünte
tés hátrányos jogkövetkezményei 
alól:

a) megrovás büntetés esetén a 
határozat jogerőre emelkedésé
vel,

b) próbára bocsátás esetén a 
határozat jogerőre emelkedésé
vel,

c) pénzbírság, illetve a java

dalmazás meghatározott hánya
dának meghatározott időre törté
nő megvonása esetén a bírság 
megfizetésével, illetve a megha
tározott idő elteltével,

Aktualitásában az Egyházi Bí
ráskodásról szóló törvényt megha
ladja az 1938 és 1990 között tör
vénysértően alkalmazott joghátrá
nyok semmissé nyilvánításáról al
kotott törvény, amelyet szintén a 
legutóbbi ülésszakon fogadott el 
nagy szótöbbséggel a zsinat.

*

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház Zsinata mély fájdalommal 
emlékezik meg arról -  hasonlóan a 
Magyar Köztársaság Országgyűlé
sének megállapításához - ,  hogy a 
második világháborúval összefüg
gésben létrejött diktatórikus állam- 
hatalmak -  megfosztva az országot 
függetlenségétől, megcsúfolva az 
emberiességet, az igazságot és a jo
got -  ártatlan állampolgárok töme
geitől vették el a szabadságukat, 
sokaktól az életüket is. A börtö
nökből és különböző rabtáborokból 
szabadultak számkivetettként éltek 
saját hazájukban. A törvénytelenül 
üldözöttek ügyeiben gyakorolt bár
milyen kegyelmi elhatározások al
kalmatlanok voltak a sérelmek or
voslására, mert az el nem követett 
bűnök nem szorulnak bocsánatra.

A félelem légköre uralkodott 
egyházunkban is csakúgy, mint a 
társadalom egészében. Számos test
vérünket, akik nem vállalták a meg
alkuvást, törvénysértő lépésekkel 
korlátozták szolgálatukban.

Egyházunk tagjainak üldözésé
ben sajnos nemcsak az egykori dik
tatórikus államhatalmak vettek 
részt, de egyházunk vezetői és egyes 
tagjai közül többen -  megfeledkez
ve a rájuk ruházott szolgálatról -  
számos keresztyén testvérünket ül
dözték, megalázták.

A Zsinat megköveti az Egyház 
népét és alázattal hajt fejet a tör
vénysértések valamennyi áldozata 
előtt, kinyilvánítva, hogy a bűnöket 
nem ők, az üldözöttek, hanem a dik
tatórikus sjUanihatalniak és az 
azokkal együttműködő egyházi sze
mélyek követték el.

Mindezekért a bűnökért, és azo-

d) a választás vagy választható
ság jogától eltiltás büntetés ese
tén a büntetés időtartamának le
teltével,

e) az áthelyezés fegyelmi bün
tetés esetén a határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 2 év el
teltével,

f) az elmozdítás, illetve a lel
készi jellegtől való megfosztás 
(hivatalvesztés) fegyelmi büntetés 
esetén a határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 3 év, il
letve 5 év elteltével.

kért is, amelyeket csak a szíveket 
vizsgáló Úr ismer, a Zsinat -  át
érezve felelősségét -  kéri Isten bo
csánatát.

Ezért a Zsinat az elmúlt évtize
dek bűneinek jóvátétele és a forrón 
óhajtott egyházi megbékélés elő
mozdítása érdekében ezen törvényt 
alkotja.

1 .  §
(1) Az 1938. június 28. és 

1990. május 2. között megszüle
tett minden olyan egyházkor
mányzati döntés, amely joghát
rányt alkalmazott a Magyaror
szági Evangélikus Egyház bár
mely tagjával szemben annak 
származása, társadalmi helyzete, 
politikai nézete, erkölcsi meggyő
ződése, illetve keresztyén hite 
megváltása miatt, törvénysértő, 
alaptalan, s ezért semmis.

(2) Az (1) bekezdésben meghatá
rozott okból alkalmazott minden 
egyházkormányzati döntés, és az 
ahhoz kapcsolódó összes joghát
rány e törvény erejénél fogva ér
vénytelen.

2. §•
(1) A Magyarországi Evangéli

kus Egyház bármely tagja, mint fel
peres, keresettel kérheti annak íté
leti megállapítását, hogy a vele 
szemben alkalmazott joghátrány 
az 1. § (1) bekezdés hatálya alá 
esik.

(2) A keresetet az illetékes Egy
házkerületi Bíróságnál lehet előter
jeszteni. Eljárásra az az egyházke
rületi bíróság illetékes, melynek te
rületéhez tartozik vagy tartozott az 
az egyházközség, melynek a felpe
res az (1) bekezdés hatálya alá eső 
joghátrány alkalmazásakor tagja 
volt.

(3) A keresetet az ellen az egy
házkormányzati szerv, illetve annak 
jogutódja, mint alperes ellen lehet 
előterjeszteni, amelyik a joghát
rányt alkalmazta.

(4) Amennyiben a joghátrány al
kalmazása egyházi bírósági ítélet 
kiszabásával történt, úgy a kerese
tet az ellen az egyházkormányzati

54. §
(1) Az egyházi hatóságok jog

erős rendelkezései ellen az, aki
re a rendelkezés kihat, a tudo
másszerzéstől számított 15 na
pon belül az illetékes bíróságnál 
halasztó hatályú keresettel él
het.

(2) Az egyházi hatóság dönté
sének meghozatalát követő 90 
nap elteltével kereset nem ter- 
jeszthétő elő, illetve az így elő
terjesztett keresetet az illetékes 
bíróság érdemi vizsgálat nélkül 
utasítja el.

szerv, illetve annak jogutódja, mint 
alperes ellen lehet előterjeszteni, 
amely mellett a jogerős ítéletet 
meghozó egyházi bíróság műkö
dött.

3 .  §
(1) A 2. §-ban meghatározott, 

semmisség megállapítása iránti ke
resetet az egyházi bíráskodásról 
szóló törvény eljárási szabályai sze
rint kell elbírálni.

(2) A semmisség megállapítása 
iránti peres eljárás minden költsége 
a per kimenetelétől függetlenül az 
alperest terheli.

(3) Az eljáró bíróság belátása 
szerint kötelezheti az alperest a 
költségek előlegezésére.

4. §
(1) Az 1. § hatálya alá tartozó 

joghátrányt elszenvedő életében a 
semmisség megállapítása iránti ke
resetet kizárólag saját maga ter
jesztheti elő.

(2) Ha az (1) bekezdésben meg
határozott személy már nem él, úgy 
a semmisség megállapítása iránti 
keresetet a Polgári Törvénykönyv
ben meghatározott hozzátartozója, 
továbbá az az egyházközség, illetve 
annak jogutódja is előterjesztheti, 
amelyiknek a nevezett személy a 
joghátrány elszenvedésekor tagja 
volt.

(3) Semmisség megállapítása 
iránti keresetet a törvény hatályba 
lépését követő két éven belül lehet 
előterjeszteni. A határidő jogvesztő, 
elmulasztása miatt igazolási kére
lem nem terjeszthető elő.

(4) A kétéves határidőn túl elő
terjesztett keresetet az illetékes bí
róság érdemi vizsgálat nélkül eluta
sítja.

(5) Ha az 1. § hatálya alá tartozó 
joghátrányt elszenvedő személy a 
törvény hatályba lépését követő két 
éven belül úgy halálozik el, hogy 
semmisség megállapítása iránt ke
resetet nem terjesztett elő, a (2) be
kezdésben meghatározottak a kere
setet a halálesetet követő egy éven 
belül joghatályosan előterjeszthe
tik.

(3) Az eljáró bíróság a kereset 
felől érdemben határozva:

1) a határozatot hatályában 
tartja, vagy

2) a határozatot megsemmisíti, 
és az eljárást megszünteti, illetve

3) a határozatot megsemmisíti, 
és a megsemmisített határozatot 
hozó egyházi hatóságot új eljárás 
lefolytatására és új határozat ho
zatalára utasítja.

(4) A fellebbezési határidő elmu
lasztása miatt a határozat megho
zatalát követő 90 napon belül igazo
lási kérelem terjeszthető elő.

5. §
(1) A semmisséget megállapító 

jogerős ítéletet az egyházi sajtóban 
a felperes engedélyével -  a megho
zatalt követően -  soron kívül közzé 
kell tenni.

(2) A közzététel költsége az Egy
házat terheli.

6. §
Ezen törvény a kihirdetését köve

tő 30. napon lép hatályba. A hatály
ba léptetésről a zsinati elnökség 
gondoskodik.
Budapest, 1994. június hó 25. nap
ján.

*
Látható, hogy a törvény pream- 

bulumot is tartalmaz. Itt fogalm a
zódik meg a törvény célja, egyben 
annak magyarázata. Egyházunk 
legfőbb jogszabályalkotó szerve, a 
Zsinat a legmagasabb jogforrással, 
törvénnyel kívánta rendezni a függő  
ügyeket, és a múlt bűneiből jóváten
ni azt, ami még jóvátehetö.

A  dolog természetéből és az igen 
hosszú eltelt időből adódóan a jóvá
tétel értelemszerűen csak nagyon 
szűk körben képzelhető el, de ott is, 
ahol a jóvátételre már objektíve 
nem m utatkozik lehetőség, a Zsinat 
megtette azt, amit megtehetett. 
Megjelölte az elkövetett bűnökért 
valóban felelősök körét, és tisztázta  
a korábban törvénytelenül üldözöt
teket minden gyanú és vád alól.

A z adott helyzetben ez a legtöbb, 
amit a Zsinat m egtehetett...

Reményeink szerint a most meg
alkotott és hamarosan hatályba lé
pő  ezen törvények be fog ják  tudni 
tölteni azt a rendeltetést, amiért lét
rejöttek. Lehetővé teszik egyrészt 
egyházunkban a tisztességes, törvé
nyes, divatos kifejezéssel élve euró
pai szintű jogszolgáltatást; más
részt hozzájárulnak a még függő  
ügyek végleges rendezéséhez, fá jó  
sebek lehetőség szerinti begyógyítá- 
sához, s előmozdítják egyházunk
ban a forrón óhajtott megbékélést.

Dr. Galli István 
az 5. zsinati bizottság 

elnöke

TÖRVÉNY AZ 1938 ÉS 1990 KÖZÖTT TÖRVÉNYSÉRTŐEN 
ALKALMAZOTT JOGHÁTRÁNYOK SEMMISSÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

Dr. Sólyom Jenő zsinati alelnök 
napirend előtti felszólalása

Tisztelt Zsinat!
... A zsinat eddigi ülésein szerzett benyomásaim, 

tapasztalataim alapján világossá vált, hogy a zsinati 
tagok egy számottevő részének egészen más elképzelé
se van a zsinati munkával kapcsolatban, mint nekem. 
Néhány szóban összefoglalva: más az elképzelésünk 
arról, hogy a jelenlegi zsinatnak pontosan milyen célt 
kellett volna maga elé tűznie, milyen mélységű szabá
lyozásig kellene eljutnunk az egyes törvényekben, és 
arról is, hogy milyen módon folytassuk le a zsinati 
vitákat...

Bár végül 1993 júniusában határozott a zsinat ar
ról, hogy milyen témákkal kíván foglalkozni, a leendő 
törvénykönyv szerkezetét és jellegét máig sem vitatta 
meg érdemben. Ennek a kérdésnek az eldöntetlensége 
nemcsak azt eredményezte, hogy a zsinati szakbizott
ságok nem egységes felfogásban dolgoznak, hanem 
azt is, hogy a beterjesztett törvénytervezetek merőben 
különböző stílusban készülnek... A jelenlegi eljárás 
következményei számomra beláthatatlanok. A végső 
összefésülésnél szinte megoldhatatlan feladat előtt fog 
állni az aktív létszámában egyébként is kicsi szerkesz
tőbizottság. ..

A zsinattal kapcsolatos felfogásbeli különbség m u
tatkozik meg abban is, ahogy jelenleg a zsinati viták 
folynak... Nem sikerült elérni, hogy a javaslatok túl
nyomó többségükben ne spontán módon, ne a hely
színen szülessenek. A bizottságoknak így nincs lehető
ségük komolyan véleményt alkotni, s meggondolni,

hogy egy-egy javaslat nem borítja-e fel a törvény fel
építését. A zsinati szavazások is spontán reakciókat 
tükröznek...

Ebben a felfogásban és ütemben dolgozva, mikor 
jutunk a zsinat végére? A zsinat kezdetén, három  éve, 
optimistán azt gondolhattuk, hogy két év alatt, 1993- 
ra befejezhetjük a munkát. A zsinati elnökség 1992. 
május 1-jei ülésén azonban m ár úgy láttuk, hogy ab
ban az esetben is, ha minden bizottság nagyon intenzí
ven veszi ki részét a munkából, leghamarabb 1994 
folyamán lehetne bevezetni az új törvénykönyvet.

1993 őszén pedig m ár arról beszéltünk az elnökség
ben, hogy jó  lenne, ha 1994 júniusában le tudnánk 
zárni az általános vitát minden témáról. Ekkor 1995. 
júniusig a részletes vita is megtörténhetne, és a végle
ges összeszerkesztés után 1995 őszén a teljes törvény- 
könyv elfogadásra kerülhetne. 1994 elejére ez is mó
dosult. Több téma, éppen a legnehezebbek és ezért a 
legizgalmasabbak közül, még általános vitára sem 
került. így ma leghamarabb 1996-ot gondolhatnánk 
a befejezés évének.

Attól félek, hogy még ez az ütemezés sem lesz ta rt
ható, hiszen láthatóan eddig évenként egy évvel toló
dott ki a befejezés elképzelt időpontja. Amikor majd 
a törvénytervezetek sorának végére érünk, s megpró
báljuk egységesen szemlélni az egész törvénykönyvet, 
nem fog-e kiderülni, hogy szinte minden rész módosí
tásra szorul, tovább tolva ki a teljes lezárás határide
jét?

Úgy érzem, hogy a zsinati m unka ilyen elhúzódása 
olyan helyzetet teremtett, melyben jó  lelkiismerettel 
csak akkor tudnám  tovább vállalni a zsinati alelnök- 
séget s az azzal já ró  különös felelősséget, ha a zsinat 
maga is határozott lépéseket tenne a fent említett 
problémák orvoslására...

ö rü lnék  annak, ha vasárnap délután, a kövekező 
ülésszak napirendjének megbeszélésénél, visszatér
nénk a felvetett kérdésekre, amennyiben többen igé
nyelnének változtatásokat a zsinat munkamenetében. 
H a a zsinat akkor nem hoz ilyen jellegű, számomra 
megnyugtató döntést, azzal az alelnöki tisztségről va
ló lemondásom befejezett ténnyé válik.

(A felszólalást Sólyom Jenő engedélyével kivonatosan 
közöljük.)

*

Ismeretes, hogy a zsinat vasárnap határozatképtelen 
volt, az elnök a tervezettnél korábban bezárta az ülés
szakot. Sólyom Jenő az ülésszak bezárása előtt bejelen
tette, hogy napirend előtti felszólalása alapján, mivel 
megtárgyalásról nem lehetett szó, az alelnöki tisztség
ről való lemondása befejezett ténnyé vált.

(Szerkesztő)

Dr. Zsigmondy Árpád 
napirend előtti felszólalása:

Tisztelt E lnök Ú r! Tisztelt Zsinati Tag Testvé
reim!

A m agam  ceterum  censejóját (ismételten elm on
do tt véleményét) érzem újra elm ondandónak. M a

gyar evangélikus egyházunk létszám a a la tta  van 
annak a kritikus értéknek, amellyel m agától értő 
dőén fo ly tathatná népegyházi életform áját. N épka- 
techum enátust (széles körű  evangélium hirdetést és 
-tanítást) gyakorló hitvalló egyházzá kell lennünk! 
Eddigi törvényeink nem zárják ki az ilyen irányú 
fejlődést, koncentrikus tagsággal: egyháztag, egy
házközségi tag, közös név nélküli gyülekezeti m un
kás. A lelkészek és h itok ta tók  teherm entesítendők 
a nem szakm ájukbeli m unkától! A lelkészhiányon 
léviták kiképzésével, sőt lektorok beállításával 
azonnal kell segíteni! <

A hiányzó nem lelkészi m unkaerő forrása lehet 
a m unkanélkülivé való, ún. keresztyén értékek 
irán t elkötelezett értelmiségiek csop o rtja !

Az egyház m űködésének, lelkészei megélhetésé
nek, szükséges szolgálatai fenntartásának  anyagi 
alapja pedig -  m int id. H arm ati Béla bácsi is rá 
m u ta to tt -  az lehet, hogy az elkötelezett keresztyé
nek gyakoroljanak tizedet; ennek ötödé vagy har
m ada legyen egyházfenntartás, többi részének le
gyen sáfára a hívő m aga, vágy részben egy egyhá
zon belüli, a hívő által vállalt közösség. Végül -  
gondolkoznunk kell jó k o r a kerületátszabáson, 
hogy ne érjen készületlenül ez és az ebből adódó 
kerületi elnökségválasztás.

M indezt nemcsak az igen tisztelt jelenlévő Test
véreimnek m ondom , de egyházunk m inden felelős
séget érző és gondolkozó tagjának.

Dixi et salvavi anim am  meam, szóltam, s ezzel a 
m agam  lelkét megmentettem.
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TÖRVÉNY
A TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLATRÓL

Versenyfutás az élettel az Életért
Törvény a tábori lelkészi szolgálatról

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház és a Magyarországi Refor
mátus Egyház közös protestáns tá- 

t bori lelkészi szolgálatot hoz létre a 
két egyház és a Magyar Köztársa
ság kormánya között létrejött meg
állapodások alapján. Ezeket a meg
állapodásokat az Országos Egyház 
Közgyűlésének jóváhagyása után az 
országos elnökség írja alá.

1 . §•

A tábori lelkészek és a tábori 
püspök szolgálati viszonyát az álla
mi (katonai) jogszabályok, vala
mint az egyház belső szabályai egy
aránt szabályozzák. A szolgálati vi
szony a katonai és az egyházi sza
bályozás szerint egyaránt megszűn
het.

5. §.

A honvédelmi miniszter a belügy
miniszterrel és az érintett protes
táns egyházak illetékes szerveivel 
egyetértésben kiadja a protestáns 
tábori lelkészi szolgálat szervezeti 
és működési szabályzatát. A Ma
gyarországi Evangélikus Egyház 
esetén ez az illetékes szerv az orszá
gos egyház közgyűlése.

6. §.

9. §.

A kisegítő tábori lelkészek tarta
lékos tiszti kinevezést kaphatnak. 
Kisegítő tábori lelkészi tevékenysé
gükről évente jelentést tesznek a tá
bori lelkészi szolgálat vezetőjének, 
de nem kerülnek alárendeltségi vi

szonyba a tábori lelkészi szolgálat 
vezetőjével.

< 10. §.
Minden főállású tábori lelkész 

megválasztása az országos presbité
rium jelölése után az országos köz
gyűlésen történik. Katonai tisztsé
gükbe történt kinevezésük után be
iktatásukat a tábori püspök végzi. 
A főállású tábori lelkészek kineve
zésével a meglévő választott egy
házközségi tisztségük megszűnik.

11. §.

A protestáns tábori lelkészi szol
gálatot a tábori püspök irányítja és 
felügyeli. A szolgálatra vonatkozó 
irányelveket és rendelkezéseket ad 
ki és ellenőrzi azok végrehajtását. 
Látogatja a katonai szervezeteket, 
beiktatja a tábori lelkészeket, fel
szenteli a katonai istentiszteleti 
épületeket és azok felszereléseit.

12. § .

A tábori püspöki tisztséget a re
formátus és evangélikus lelkészek 
felváltva töltik be, első alkalommal 
református lelkész.

13. §.

Az evangélikus tábori püspököt 
az Országos Presbitérium a Refor
mátus Zsinat Elnökségi Tanácsával 
és a honvédelmi miniszterrel egye
tértésben jelöli.

14. §.

Az evangélikus tábori püspököt a 
jelöltek köréből az országos köz
gyűlés választja. Beiktatása az 
evangélikus püspökiktatási rend 
szerint történik, katonai szolgálatá
ba a honvédelmi miniszter nevezi ki.

15. §.

A tábori püspök szolgálati alá
rendeltség tekintetében közvetlenül 
a honvédelmi miniszter, az egyházi 
fegyelmezés vonatkozásában a fele- 
kezete szerint illetékes egyházi bí
róság joghatósága alá tartozik.

16. §.

A tábori püspök megbízatása hat 
évre szól, ennek lejártakor a min

denkori katonatiszti nyugdíjkorha
táron belül a másik egyház illetékes 
szervével és a honvédelmi miniszter
rel egyetértésben újraválasztható.

17. §.

A megválasztott evangélikus tá
bori püspök, vagy a tábori püspök 
evangélikus helyettese tisztségénél 
fogva tagja az országos közgyűlés
nek. Egyéb egyházi tisztségre nem 
választható.

18. §.

A Tábori Püspöki Hivatal szék
helye Budapest.

19. §.

A tábori püspök munkáját hiva
talvezető segíti, aki egyúttal a püs
pök helyettese. Amikor a püspök 
evangélikus, akkor a hivatalvezető 
református, amikor pedig a püspök 
református, a hivatalvezető evangé
likus. Az evangélikus hivatalvezetőt 
a református egyház elnökségével 
egyetértésben az országos presbité
rium jelöli, az országos közgyűlés 
választja, katonai tisztségébe a hon
védelmi miniszter nevezi ki és a tá
bori püspök iktatja be.

20. §.

A tábori lelkészek által végzett 
keresztelések, esketések, temetések 
és konfirmáció anyakönyvezése a 
felekezetileg és területileg illetékes 
evangélikus, illetőleg református 
lelkészi hivatalban történik.

21. §.

Tábori lelkész ellen katonai füg
gelemsértés miatt indított katonai 
fegyelmi eljárásról és annak ered
ményéről értesítem kell a protes
táns tábori püspököt.

22. § .

Tábori lelkész ellen indított egy
házi fegyelmi vizsgálatról és annak 
eredményéről a tábori püspök az 
illetékes katonai elöljárót tájékoz
tatja.

*

Tárgyalta és jóváhagyta a Magya
rországi Evangélikus Egyház Zsi
nata az 1994. június 25-én tartott 
ülésén.

Naponta tapasztaljuk, hogy 
rendkívüli történelmi időket élünk. 
Felgyorsultak az események és 
egyházunknak nap mint nap új ki
hívásokkal kell szembesülnie. 
A törvényalkotás sokszor csak 
„kullogni” tud az események után. 
Fokozottan igaz ez a tábori lelké
szi szolgálatról szóló törvényünk
kel kapcsolatban. A rendszervál
tozást követően éveken át a leve
gőben volt, hogy ezt a kérdést is 
rendezni kell, hiszen a tábori lelké
szi szolgálatnak nemcsak gazdag 
múltja van, de szerte a világon élő 
jelene is van mindazon országok
ban, ahol komolyan veszik az ál
lampolgárok vallás- és lelkiismere
ti szabadságát. A bevonuló sorka
tonának éppúgy, mint a hivatásos 
tisztnek, joga van a szabad vallás
gyakorlatra, és ha igényli, a lelki
gondozói szolgálatra.

Pillanatig se lehetett kétséges, 
hogy egyházunknak ezt az új szol
gálati lehetőséget is fel kellett vál
lalnia, hiszen ennek elutasítása a 
missziói parancs szabotálását je
lentené. De hogyan, milyen formá
ban történjék ennek megszervezé
se? Erről már megoszlottak a véle
mények, ami már az év eleji zsinati 
ülésen is tükröződött. De a válasz
tások előtt felgyorsult események 
nem adtak időt elmélyült vitákra, 
megérlelt vélemény- és törvényfor
málásra. Az élet újra csak megelő
zött minket, és a nagyobb történel
mi egyházakhoz igazodva, veze
tőink aláírták a hivatalos megálla
podást az azóta leköszönt kor
mánnyal a tábori lelkészi szolgálat 
felállításáról. Lehet bírálni ezt a 
lépést -  többen meg is tették -, de 
talán még problematikusabb lett 
volna, ha egyházunk elutasítja ezt 
a lehetőséget, megbontva a törté
nelmi egyházak bizonyos kérdé
sekben, közös szolgálatokban, 
már élő és működő közösségét. 
Zsinatunk jogfenntartással élt a 
kérdésben és a már részben felállí
tott és megkezdett tábori lelkészi 
szolgálatra nézve megalkotta a la
punkban is olvasható törvényt.

Az élet azonban ismét megelő
zött minket, hiszen közben kor
mányváltás történt hazánkban, és 
az MSZP-SZDSZ koalíciós meg
állapodásának június 27-én nyilvá
nosságra hozott dokumentumá
ban többek között ezt olvashatjuk 
az 1.7.6. pontban: „Törvényi szin
ten kell biztosítani a hadseregen 
belüli közösségi vallásgyakorlás 
garanciáit. A katonai alárendelt
ség és a lelkigondozás összekevere
désének megelőzése érdekében 
nem kívánatos a tábori lelkészség

szerves integrációja a fegyveres 
testületekbe. Mivel ez már elkez
dődött, fel kell mérni a jelenlegi 
helyzetet, és ennek alapján dönteni 
a továbbiakról. Újabb rendfoko
zatok adományozására már nem 
kerül sor, a koalíciós partnerek a 
lelkészek tábori szolgálatát civil 
formában képzelik el.”

Ezt a koncepciót érdemes össze
vetni azzal a németországi hírrel, 
amit az „Útitárs” 1994/3. számá
ban olvashatunk: „Egy tervezet 
szerint a katonalelkészeket az ál
lam elbocsátaná tisztviselői kötelé
kéből és csak egyházi alkalmazott
ként gondozhatnák az egyre kiseb
bé váló szövetségi hadsereg katd- 
náit...”

Merre vezet hát az a sokat emle
getett „európai út”? Sok a kérdő
jel. .. Mi lesz a már beiktatott tábo
ri püspökök és egyéb tisztségvise
lők jövője a változó hazai politikai 
klímában? Egyfajta összekötő sze
repük lesz a Honvédelmi Miniszté
rium és az egyházak között? Ma
radnak katonai rendfokozatban a 
Honvédség által fizetve? Ha nem, 
akkor honnan lesz az egyházaknak 
anyagi fedezete ennek a szolgálat
nak a biztosítására? De az anyagi 
feltételek mellett nem kevésbé ne
héz kérdés a személyi feltételek biz
tosítása. Honnan lesznek tábori 
lelkészeink, akik erre a szolgálatra 
alkalmasak és képzettek is? Speci
ális szolgálat ez, ami sok ponton 
eltér a hagyományos gyülekezeti 
Szolgálattól. Négy évtizedes kény
szerszünet után egyáltalában ki 
tud felkészítést adni erre a nehéz 
missziói munkára? Bár statisztikai 
felmérések igazolják, hogy van 
igény erre a szolgálatra, de vajon 
hogyan fogadják a tábori lelkészt 
a kiskatonák, ha „felülről” jön, s 
főleg a hivatásos állomány, akik
ben évtizedeken át táplálták az elő
ítéleteket az egyházakkal szem
ben? Természetesen nem kevésbé 
kérdéses a kívülről civilként érkező 
lelkigondozó hitelessége, őszinte 
befogadási esélye... Minden elis
merés azoké, akik ezen a nehéz 
terepen, ennyi kérdőjel és bizony
talanság közepette, valóban misz- 
sziói lelkülettel, önzetlenül szolgá
latba állnak.

Sok-sok kérdésünkre a született 
zsinati törvény nyilván nem tud 
kielégítő választ adni, hiszen csak 
fáziskéséssel tudjuk követni a fel
gyorsult eseményeket. Folyik hát 
tovább a címben is jelzett verseny- 
futás az élettel az Élet védelméért, 
az Élet beszédének továbbadásá
ért!

Gáncs Péter

2. §•

A tábori lelkészi szolgálat felada
ta a lelkészi szolgálat végzése a 
Magyar Honvédség és a Határőr
ség szervezetében. A szolgálat lelki- 
pásztori tevékenysége kizárólag 
egyházi irányítás, felügyelet alatt 
áll. A tábori lelkész fegyverhaszná
latra és a lelkészi szolgálat rendel
tetésével össze nem függő feladat 
ellátására nem kötelezhető, a hábo
rú áldozatairól szóló Genfi Egyez
ménynek megfelelően harcba nem 
vethető.

3. §.

A tábori lelkészek szolgálatukat 
az evangélikus és református egyhá
zak közötti megállapodások értel
mében ökumenikus nyitottságban, 
de a felekezeti önállóság tisztelet
ben tartásával végzik. A tábori lel
készi szolgálat kiterjed az evangéli
kus és a református vallású hivatá
sos katonákra és azok családtagjai
ra, a sor- és szolgálatot teljesítő 
tartalékos katonákra, a katonai ta
nintézetek hallgatóira, a honvédség 
és határőrség kötelékében dolgozó 
polgári alkalmazottakra, a katonai 
kórházakban elhelyezett betegekre, 
a honvédségi szociális otthonok la
kóira, valamint a katonai büntetés
végrehajtási intézetekben tartózko
dókra. Minden hozzájuk forduló, 
szolgálatukat igénylő személy lelki
gondozását vállalják. 4

4. §•

Nagy létszámú helyőrségekben és 
a katonai főiskolákon főállású tá
bori lelkészek, a katonai kerületek
ben tábori esperesek működnek. 
A főállású tábori lelkészi és esperesi 
helyeknek az evangélikus és refor
mátus egyházak közötti megosztá
sát a két egyház közötti megállapo
dás rögzíti.

7. §•

Azokban a helyőrségekben, ahol 
főállású protestáns tábori lelkész 
nincs, a tábori lelkészi szolgálat il
letékes vezetőjének felkérésére, az 
illetékes esperes jóváhagyásával, a 
helyőrségben állomásozó katonai 
szervezetek lelkészi feladatait a he
lyi egyházközség lelkésze mint kise
gítő tábori lelkész is elláthatja.

8. § .

A főállású tábori lelkészek hiva
tásos tisztek. Lelkészi szolgálatu
kat az egyházi törvények szerint 
végzik, lelkipásztori tevékenységük 
kizárólag a tábori püspök irányítá
sa és felügyelete alatt áll. Az egyhá
zi fegyelmezés vonatkozásában az 
illetékes evangélikus illetőleg refor
mátus egyházi bíróság joghatósága 
alá tartoznak. A tábori lelkész csak 
a tábori lelkészi szolgálat másik 
tagjával állhat alá- és fölérendeltsé
gi viszonyban, a katonai szervezet 
működési rendjét, a rendfokozatá
val és beosztásával járó szabályokat 
azonban köteles megtartani. Ezek 
megszegése esetén a hatályos kato
nai jogszabályok szerint felelősség
re vonható.

Kétarcú zsinat
I  / .

z  élet és a zsinat összetett voltát, kétarcúságát 
talán minden eddiginél jobban tükrözte a 

nyári ülésszak. Eddig nem használtuk ezt az elne
vezést, de a június végi kánikula nem kímélte a 
zsinatot sem. így hát találó a nyári ülésszak elne
vezés, egyben annak megállapítása, hogy hűvö
sebb időben egészségesebb zsinatolni.

Am i a kétarcúságot illeti. Lehet, hogy visszate
kintve majd megállapíthatjuk, 1994júniusában az 
egyik legsikeresebb ülésszakot teljesítettük. A ri
deg tények támasztják ezt alá. A zsinat három 
törvényt alkotott. Egy maradandó teljes törvényt,, 
az egyházi bíráskodásról és ké t további törvényt, 
mindkettő rendkívül lényeges, időszerű, egészen 
más okokból. A z  egyik az 1938 és 1990 között 
joghátrányt szenvedettek rehabilitációjáról ren
delkezik. A másik a tábori lelkészi szolgálatot 
törvényesíti egyházi oldalról. Ez tehát a sikeres 
arc.

A kudarcos vonulat szombat este vette kezde
tét, amikor a zsinat határozatképtelenné vált. Ez 
a tendencia folytatódott vasárnap délelőtt is. 
A zsinat szombat este és vasárnap délelőtt -  ekkor 
istentiszteleten is részt vettünk a fasori templom
ban, valamint a második világháború áldozatai 
emlékműve koszorúzásán -  élt azzal az ügyrendi 
lehetőséggel, hogy az eredeti napirendi témákról, 
a missziói törvény tervezetéről és a törvénykönyv 
szerkezetéről tanácskozott. Nem ment tehát ve
szendőbe ez az idő, de vasárnap délután az elnök 
berekesztette a tanácskozást. Ekkor jegyezte meg 
valaki, nehogy a közvélemény ebből negatív kö
vetkeztetésre jusson a zsinati munkát illetően. 
Nem késett a válasz. Kudarc a határozatképtelen
ség, de éppen az első ké t nap munkája hitelesíti, 
hogy egészében jó l halad a zsinati törvényalkotás.

Nem szabad általánosítani, hanem konkrét ta
nulságokat kell keresni a kialakult helyzetből. 
Bármennyire lelkes a többség, sokan megszavaz
ták a jövő nyárra tervezett egyhetes ülésszakot is 
-  nemhogy a háromnapos üléseket - ,  mégis a 
realitást a ké t napos munka jelenti, főleg a pén
tek-szombati ülésszak. Vasárnap sok lelkész nem 
tudja megoldani a helyettesítést. A z iskolákat 
képviselő tanárok megválasztásával a zsinat lét
száma hetvenöt fő re  emelkedett, ez azt jelenti, 
hogy a zsinat határozatképességéhez ötven zsinati 
tag jelenléte szükséges. Vasárnap negyvenhét fő  
volt a létszám.

Gondot jelentenek a rendszeresen hiányzók, 
akiknek távollétét ideje lenne megvizsgálnia az 
őket megválasztó testületnek. Tetézi a bajt, ha 
valaki nem jelzi előre, hogy nem tud részt venni az 
ülésen, mert ilyenkor a zsinati gazda nem tudja a 
póttagot mozgósítani a részvételre.

Nincs ok tehát túlzott elégedettségre, de pánik
ra sem. A z élet realitása -  sokféle elfoglaltság, 
szolgálat, betegség -  érvényesül, sajnos ehhez ha
nyagság is járul. Ne feledjük: a határozatképes
ség minimumszint, korlát, s kívánatos a minél 
nagyobb jelenlét, részvétel a döntések meghozata
lában, hogy új törvényeink valóban tükrözzék az 
egyház egészének az akaratát.

Visszatérve a pozitívumokhoz és innen vizsgál
va az ülésszak eredményeit, igen elégedettek lehe
tünk a bíráskodásról rendelkező törvénnyel. Elis
merés illeti meg az előkészítő munka oroszlánré
szét vállaló és a tervezetet előterjesztő Galli István 
dr.-t. Azért is, mert kedvesen, türelmesen állta a

vitában is a sarat. Remélhető, hogy nem lesz sok 
dolga a törvény alapján megválasztásra kerülő 
bíróságoknak, mégis nagy jelentőségű, hogy a 
bíráskodás elvált az egyházvezetői tevékenység
től.

A z 1966-os törvény eddig sokat kifogásolt része 
volt, • hogy az országos bírósági elnökség azonos 
volt az egyházi elnökséggel, bár ez a törvény is 
igyekezett az összeférhetetlenséget enyhíteni az
zal, hogy a másik egyházkerület biráiból kellett 
a tanácsot megalakítani; amikor egy ügyet tár
gyaltak, mégis a jelenlegi a minden tekintetben 
megálló megoldás.

A z ügy fontosságát mutatja, hogy az egyházi 
elnökség -jelenleg az őfeladata a törvény hatály
ba léptetése -  a zsinati elnökséggel összhangban 
a törvény azonnali kihirdetését és hatályba lépte
tését határozta el. Ezt az is indokolja, hogy így a 
rehabilitációs ügyekben a bírósághoz fordulók 
már a megújult bíráskodással találkoznak. Ez 
egyben erősíti az elhatárolódást a múlttól, ami 
lényeges a rehabilitációs eljárások belső erkölcsi 
hitele, tartalma miatt is.

Nem volt érdektelen, sőt helyenként meghök
kentően feszültté vált a vita a „határozatképte
len” üléseken is. Szellemesen jegyezte meg Andor- 
ka Rudolf, a zsinat világi elnöke, a törvénykönyv 
szerkezetéről fo ly ta to tt éles vita vége felé, hogy 
ezt kívülállóként élte végig. Örömmel tölti el, 
hogy eddig is, és ezen az ülésszakon is számos 
konkrét következményekkel bíró, lényeges kér
dést tárgyalt, döntéseket hozott a zsinat. Nem  
vitatva a törvénykönyv beosztásának a fontossá

gát, ezt a kérdést nem érzi olyannak, amelyet 
késhegyig kellene élezni, amelyen -  győzzön bár
melyik álláspont -  a gyakorlat számára lényeges 
szempontok vesznének el.

A vita lényege -  egyetértve Andorka Rudolffal 
-  körülbelül úgy fogalmazható meg, hogy az egy
házi szervezet, intézményrendszer és ennek fe l
adatai megfogalmazásán túl a funkcionalitás, a 
működés jelenjen-e meg és ha igen, akkor hogyan 
a törvénykönyvben. A dolgot bonyolítja, hogy a 
zsinat már állást foglalt a funkcionalitás mellett, 
az egyházi szolgálatról szóló törvény beiktatásá
val, amivel a jogászok nem értettek egyet, de 
elfogadták. A z  egyet nem értés oka, hogy így a 
szolgálat, a működés elszakad a struktúrától, át
fedések keletkeznek, de ezek kezelhetők. Igen ám, 
de a missziói törvény bekerülését meg éppen azok 
tartják túlzásnak, akik egyébként a funkcionali
tást támogatták, mondván, hogy az egyházi szol
gálatban minden benne van. Erre a másik oldal a 
klerikalizmus kritikáját -  nem mondjuk vádját -  
vette elő, mondván hogy a szolgálatról szóló tör
vény tervezete jóformán csak a lelkészek szolgála
tát érinti. -  Ízelítőül talán ennyi is elég a vitából, 
amely azzal a bölcs javaslattal zárult, hogy a 
különböző álláspontok képviselői jussanak egyez
ségre, mert ez valóban nem elvi alapkérdés, hanem 
a minden oldalról megalapozott optimális törvé
nyi szerkezet kérdése, melyben nincs egyetlen ab
szolút megoldás. Ezért is szorulnak karbantartás
ra a törvények, még az alkotmány, az alaptörvény 
is. Talán^ikerült érzékeltetni, hogy nem megala
pozatlan optimizmus a bizakodás a zsinati ritmus 
felpörgésében, számomra még a kudarcjelek is 
ezúttal ezt üzenték.

Dr. Frenkl Róbert
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Jelentés
a Törvénykönyv beosztásának átfogó javaslatáról 

az 1994. májusi törvénykidolgozottsági szintek alapján
Tisztelt Zsinat!
Kedves Testvéreim!

Az egyházi törvénykönyv beosztásá
nak mostani átfogó javaslata, amely 
1994. május 10-i keltezéssel már előze
tes küldeményként a tisztelt zsinati ta
gok rendelkezésére áll, egy folyamat 
jelentősen megszilárdulásra váró része. 
Ez a javaslat tulajdonképpen már a 
zsinat 3. ülésszakától kezdődően ala
kul, növekszik, rendeződik, szilárdul.

Első változatát dr. Boleratzky Lo- 
ránd terjesztette elő az 1991. november 
23-24-i, 3. ülésszakon az „1. sz. Bizott
ság javaslata az Egyházi Alkotmány 
beosztásáról” címen. (Jk. 5. sz. mellék
lete.) A zsinat ezekben az időkben még 
számos előterjesztést csak meghallga
tott, de a szavazás szükségességének 
rendje még nem alakult elengedhetet
lenné. A törvénykönyv beosztásának 
ez a javaslata tehát szavazás nélküli 
helyzetében alig kapott hangsúlyt.

Egyértelműen mutatta ezt, hogy dr. 
Sólyom Jenő már az 1992. február 7-8- 
i, 4. ülésszakon benyújtotta -  távollété- 
ban Zászkaliczky Péter közreműködé
sével -  az „Indítvány az Egyházi Alkot
mány szerkezetére” című munkáját, 
amelyben öt fejezetet tartalmazó alkot
mányra tett javaslatot. Teljesen új 
rendszerét az „Indítvány a zsinat előtt 
álló feladat pontosabb megfogalmazá
sára és az ülésszakok ütemezésére” cí
mű beadványával támogatta. (Jk. 12. 
és 13. sz. melléklete.)

Az új javaslatot dr. Boleratzky Lo- 
ránd elemezte, jellemezte: „Nyilvánva
ló, hogy az egyházjogi szabályozásnak 
teológiai háttérrel kell rendelkeznie, 
azonban itt is fel szeretném hívni a fi
gyelmet arra, hogy az egyházjog is első
sorban jog, nem pedig teológia, és fi
gyelni kell a spriritualizálódás veszé
lyeire is” -  foglalta össze elhárító gon
dolatait, de ugyanakkor beterjesztette 
az „1. sz. Bizottság kiegészített javasla
ta az Egyházi Alkotmány beosztásá
ról” című javaslatot. (Jk. 14. sz. mellék
lete.) Szavazás azonban erről nem tör
tént.

Bonyolultabbá valójában az 1993. 
február 20—21-i, 8. ülésszakon vált a 
helyzet. A 3. sz. Bizottság által előter
jesztett, „Az egyházközség tisztségvise
lői” című törvénytervezetben a lelkészi 
tisztségviselőkről szóló rövid pontok 
ezzel a szöveggel zárulnak: „2.3. A lel
készi törvény elágazásait és feladatkö
reit részletesen »Az; egyházi szolgálat« 
című fejezet tartalmazza. Belépett tehát 
új, jelentős törvényként, az eddigi 
rendszertől, az 1. sz. Bizottság jogi 
szemléletétől eltérően „Az egyházi 
szolgálat”. Ezen az ülésszakon dr. Bo
leratzky Loránd lemondott az 1. sz. 
Bizottság vezetéséről.

Ugyanakkor az 1993. június 25-27-i,
9. ülésszakra már elengedhetetlenné 
vált annak vizsgálata, hogy több szük
séges törvényalkotó bizottság még nem 
jött létre a számba vehető törvények
hez. Természetesen ezeknek a törvé
nyeknek a körét is egyértelműsíteni 
kellett. Az előadottakból bizonyára vi
lágos, hogy számomra is hibás alaku
lásnak tűnik „Az egyházi szolgálat”

elfogadott és tervezett bizottsági válto
zata. Az evangélikus egyházjogban 
szokatlan hangsúlyt tesz a klerikaliz- 
musra. Az egyházjogból áthajlik az 
„Agendá”-ba. Természetes azonban, 
hogy az 1. sz. Bizottság csak olyan 
rendszert javasolhatott, amelyik a 3. sz. 
Bizottság előrehaladott munkáját 
számba vette. így teijesztette be „Az 
egyházi törvénykönyv átfogó javaslata 
az 1993. június 25-27-i ülésszak meg
határozó döntéseihez” című javaslatát. 
(Jk. 3. sz. melléklete.)

A vitához dr. Sólyom Jenő is beter
jesztette „Alternatív javaslat az egyházi 
törvénykönyv szerkezetére” című dol
gozatát. (Jk. 3/a sz. melléklete.) A zsi
nat azonban az 1. sz. Bizottság javasla
ta alapján tekintette át a feladatokat s 
osztotta ki a bizottságoknak, köztük az 
újonnan választott bizottságoknak is a 
törvényalkotási feladatokat. Rögzítet
te azonban, hogy „az 1. sz. Bizottság 
előterjesztésében szereplő törvénycíme
ket, mint témajavaslatokat fogadja el a 
zsinat, amivel foglalkozni kell”, és az 1. 
sz. Bizottság „a 11. ülésszakra készít
sen egy átfogó törvénykönyv-koncep
ciót”. (Jk. 5-6. old.)

Az 1. sz. Bizottság már számos előre
haladott törvénymegoldást vett szám
ba ahhoz, hogy a mostani, 13. üléssza
kon -  a 9. ülésszak döntéseit tisztelet
ben tartva -  ezt a koncepciót előtárja. 
Kialakításáról, jelenlegi helyzetéről 
elöljáróban néhány szót mondok.

A Zsinati Hitvallást a zsinat elfogad
ta 1992. 06. 28-án.

Az I. („Az MEE-ről általában cí
mű”) törvényt a zsinat elfogadta 1994.
02. 27-én.

A II. („Az egyházi szolgálat” című) 
törvényt a 3. sz. Bizottság készíti elő.
A munka az egyházmegye lelkészi szol
gálatainak törvényjavaslatainál tart. 
Az egyházzenei szolgálat kidolgozása 
is ebben a törvényben várható.

A III. („Az egyházkormányzati szer
vezet” című) törvény javaslatát szintén 
a 3. sz. Bizottság dolgozza ki. Az egy
házmegyék javaslatait készíti jelenleg, 
addig elfogadott törvény. Az 1. sz. Bi
zottság véleménye szerint ebbe a tör
vénybe tartozik a lelkészi tisztségvise
lők alkalmazása. Ennek rögzítését tar
talmazza -  a törvény tárgyalásakor ka
pott lehetőség szerint -  javaslatunk.

A IV. („Felkészítés az egyházi szol
gálatra” című) törvény kidolgozása, ál
talános vitája a következő ülésszakon 
várható. Előkészítése a 7. sz. Bizottság 
feladata.

Az V. („Az egyház evangélizációs és 
missziói munkája” című) törvény rész
letes vitája a jelenlegi ülésszak feladatai 
között szerepel. Ez a törvény foglalko
zik a médiák kérdésével, melyet a 8. sz. 
Bizottság készített elő.

A VI. („Az egyházi szeretetszolgá
lat” című) törvény részletes vitája a 
múlt zsinati ülésszakon elkezdődött. 
Folytatása a következő ülésszakon 
várható a 9. sz. Bizottság előkészítő 
munkája után.

A VII. („Az egyház oktatási és neve
lési munkája, intézményei, gyűjtemé
nyei” című) törvény egyik részét (Tör

vény a MEE közoktatási intézményei
ről és a hitoktatásról) elfogadta a zsi
nat, sőt hatályba léptette. Kiegészítése, 
átdolgozása van folyamatban. Ehhez 
tartozik az egyházi könyvtárügyről, le
véltárakról és múzeumokról készülő 
törvényrész a 6. sz. Bizottság előkészí
tésében.

A VIII. („A zsinat és az egyházi jog
alkotás” című) törvényt az általános 
vita után a zsinat levette napirendjéről, 
s mint illetékes, a 3. sz. Bizottság hozza 
.ismét javaslatba.

A IX. („Az egyházi bíráskodás” cí
mű) törvény részletes vitája a jelenlegi 
ülésszakra van beütemezve az 5. sz. 
Bizottság előterjesztésében.

A X. („Az egyház gazdasági rendje” 
című) törvényt első változatában a 4. 
sz. Bizottság már ismertette. A bizott
ság újabb tárgyalásán kialakult szem
pontjai szerint várhatóan a következő 
ülésszakon terjeszti elő általános vitá
ra.

A XI. („Az egyház kapcsolatai” cí
mű) törvény általános vitája a követke
ző ülésszakon várható az 1. sz. Bizott
ság előterjesztésében.

Ezzel a rendszerrel a zsinat ellenőrzé
si munkája mellett az egész törvény- 
könyv felépülhet. Természetesen ki- 
sebb-nagyobb módosításokat a bizott
sági munka eredményétől függően a 
zsinat bármikor eszközölhet. Az egész 
rendszer fővonalainak azonban a fenti 
törvények szerint szüksége van igényes 
szilárdságra a zsinat belátható időn be
lüli befejezése érdekében.

A fenti jelentést követő vita során 
természetes hangsúlyt kaptak az ellen- 
vélemények is. Ezek szerint az „Egyhá
zi szolgálat” mint törvényfejezet az 
1940-es évek végén, az akkor készülő
dő zsinat tervezetébe is belekerült.

Különleges vitát gerjesztett az „V. 
Az egyház missziói munkája” című tör
vény külön fejezetbe kívánkozó megje
lenítése. A megbeszélés tisztázó hatásá
ra már széles körben „Az egyház evan
gélizációs és missziói munkája” címmel 
emlegettük az V. törvényt. Hiszen 
szemléleti rendeződést nyújt, ha az egy
háztól teljesen elfordult megkeresztel
teknek „evangélizációs”, a hazai nem 
keresztényeknek „belmissziós”, a kül
földi nem keresztényeknek pedig „kül- 
missziós” rendszerben fogalmazunk.
A három árnyalat azonban a felébresz
tő evangélium hirdetésében összefonó
dik, míg a munka és a munkafeltételek 
rögzítése részletes törvényt igényel. Hi
szen a diakónia törvényjavaslata, a 
„VI. Az egyházi szeretetszolgálat” cí
mű törvényjavaslat is külön törvény
ként már részletes vitájánál tart.

Ismét felvetődött az egyházzenei, a 
könyvtárügyi, levéltári, a múzeumi és 
a médiumokkal foglalkozó törvények 
elhelyezésének a kérdése. Ezekhez 
azonban előzetesen az illetékes bizott
ságok élőmunkája szükséges.

A széles körű, tisztázó vita ténylege
sen szolgálta a törvényrendszer megszi
lárdulását.

Dr. Koczor Miklós 
az 1. sz. Bizottság vezetője

ÚJ ARCOK -  BEHÍVOTT PÓTTAGOK

Dr. Garami László 

Dr. Molnár Lajos

Szemerei János 

Tóth Attila

Az életet lehet m ég egyszer újrakezdeni
Igehirdetés a Fasori templomban, 1994. június 26-án, a l l  órai istentiszteleten  

Tartotta: Dr. Hafenscher Károly

Mt 7,12

Mi ez az egymondatos alapige? 
Közmondás -  aminek minden 
nyelvben van megfelelője? (ami
lyen az adjon Isten, olyan a fogadj 
Isten...). Tapasztalatból leszűrt 
bölcsesség, neves vagy névtelen 
szerző aforizmája? Természetes tu
dás, ami minden emberrel veleszü
letett? -  miként Justinus az ókor
ban gondolta, hogy megegyezést 
mutasson a hellenizmussal. Arany
mondás, amit gyermekbibliaórán 
tanultunk és tanítunk? Aranysza
bály -  regula aurea pozitív vagy 
negatív formában? Mottó, jelmon
dat, emlékeztető -  mint Severus 
Alexander császár kapufelirata: 
Quod tibi fieri non vis -  alteri non 
feceris? Alapigazság, ami mindig, 
mindenütt érvényes, ahogyan 
őseink az axiómát meghatároz
ták: semper et ubique et ab omni
bus, elismert, belátható igazság? -  
A vitathatatlan erkölcsi maximák 
egyike, amire erkölcstant építhe
tünk, ahogyan a német Bonhoef- 
fer, a svájci Barth, a svéd Nygren, 
az amerikai Neibuhr egymástól 
függetlenül is kezeli? Nem! Több! 
Nekem, nekünk mérhetetlenül 
több: Jézus Urunk szava!

Félre ne értsük, nem becsülöm le 
azt, hogy itt a consensus gentium 
—a népek egyetértése -  jelenik meg, 
hogy a humanitás és a christianitas 
történelmi találkozópontján va
gyunk. Sőt örülök, hogy a legkü
lönbözőbb kultúrkörben valami
lyen formában megtalálható e 
gondolat: a görög-római világban, 
Homérosz Odüsszeiájában Kalip
szó istennő mond hasonlót, Tha
les, a nagy matematikus, Seneca, a 
gondolkodó ilyesfajta következte
tésre jut. -  A kínai Kungtse, vagy 
az indiai Mahabharata szent irat

pendíti meg ugyanezt. Mwvében 
és az ősi Egyiptomban ismerik. 
A híres Hifiéi rabbi, vagy rabbi 
Akhiba hasonlóan tömören sum
máz általános életszabályt. Ismere
teim szerint nincs még jézusi szó, 
aminek ennyi párhuzamosa volna 
az antik világtól napjainkig. Itt va
lóban az egész emberiség szószóló
ja beszél. Nem nóvum, hanem ősi, 
egyszerű szavakból álló mondat: 
jótétemény bonyolult világunk
ban. Ebben is Isten emberszerete- 
te-filantrópiája jelenik meg. Bámu
lom egyszerűségét, ma is érvényes 
voltát, életújító erejét, mobilizáló 
hatását! De mindenekfelett szemé
lyességét érzem fontosnak. Személy 
mondja személynek -  hogy szemé
lyek között lehessen emberségesen 
élni: Jézus szól így a tanítványok
nak, hogy krisztusi módon élhesse
nek. ő  mondja, a mi URUNK, 
hogy eligazodjunk az élet bozótjá
ban. Ő mondja, akiről csodálkoz
va állapítják meg hallgatói: soha 
ember még így nem szólt (7,28-29). 
0  mondja, aki megtérést kíván, 
mert Benne elérkezett az ú j: Isten 
országa, egészen közel jött. Az 
egész Hegyi Beszédet így értem — a 
bemutatkozó prédikáció kifejtése 
az (Mt 4,17!). Ő mondja, aki elém 
élte a másokért való lét életstílusát, 
mindhalálig, a keresztfán bekövet
kezett haláláig. Ő mondja, aki azt 
akarta, hogy övéinek élete bővel- 
ködő élet legyen. Kincs ez a jézusi 
szó (logion) a Hegyi Beszéd gazdag 
kincsestárában. Méltó a Boldog
mondásokhoz, a hegyen épített vá
ros és a kősziklára épített életház 
képeihez.

Amiben páratlan, az, hogy Jézus 
követelményét pozitívan fogalmaz
za -  amit akartok azt tegyétek -  és 
az is, hogy feltétel nélküli a követel
ménye, nincs kirekesztés, minden
kire érvényes, nem csak egy belső 
körre, a tanítványok családjára. Pá
ratlan voltának tekinthető még az 
is, hogy nem tekint visszafelé. Nem 
ostoroz: eddig nem így cselekedte
tek... hanem jövőre irányított: 
ezentúl ez legyen vezérfonal. Lehet 
így is. Lehet az életét újra kezdeni. 
Lehet mindennap így kezdeni újra.

Valóban: pozitív, konstruktív 
vonása kiemelendő. Negatív formá
ban hallottuk már, olvastuk már 
pl. a rabbinista irodalomban: 
„Amit nem kívánsz magadnak, ne 
tedd másnak sem. -  Ne hozd fele

barátodat rossz hírbe, hogy téged 
se hozzanak rossz hírbe”. A móze
si gondolkodás kedvelte a tilalmat: 
Ne tedd ezt, ne tedd azt. Jézus sze
rette a pozitív, építő parancsot. 
Csak ritkán közelít negatív oldal
ról: ne féljetek, ne aggódjatok. 
Mai jelzők jutnak eszünkbe szavai
ról: konstruktív, pozitív, produk
tív -  ez a teremtő morál ductusa, 
ez a dinamikus életfolytatás lendí
tő ereje. így beszél a mi Urunk.

A mérték mindig nálunk van: ön
magámban hordom. Nem kell ke
resgélni. Amit én akarok mások
tól, azt tegyem. Amint a szeretet új 
parancsában is világosan megadta 
a mértéket: „Amint én szerettelek' 
titeket”. Mit is akarok ?, hogy sze
ressenek, becsüljenek, befogadja
nak, szép szóval illessenek, szelí
den megsimogassanak, megértse
nek, vigasztaljanak, segítsenek... 
És mit kapok? Kegyetlen durvasá
got, csúnya szót, gyanút, kirekesz
tést, meg nem értést, hidegre tesz
nek, leírnak, elfelednek... Mit te
gyek hát? Vegyem komolyan a 
másik elvárását: ő is azt akarja, 
várja, amit én: hogy szeressék, be
csüljék, befogadják, szép szóval il
lessék, megsimogassák, megértsék, 
vigasztalják, segítsék. Az segít raj
tam, ha megtérésem kettős: Isten 
felé, majd emberek felé fordulok.

Az életet lehet még egyszer újra 
kezdeni! Ez reménységem napon
ta. A Hegyi Beszédet sokfélekép
pen értették már: radikálisan, mint 
Tolsztoj, felsőbbrendű morálként, 
mint a szerzetesek, pesszimistán, 
mint Luther, de lehet úgy is, amint 
egy neves teológus (Helmuth Thie- 
licke). Az élet újrakezdéséről van 
szó. Két félelem él az emberben: a 
múlttól és a jövőtől. Jézus megsza
badít mindkettőtől: bocsánatot ad 
a múltra nézve és reményt ébreszt 
a jövőre. Hogy újra kezdhessünk 
még egyszer mindennap. Anouilh 
képével zárom. Magát így nevezi: 
Utas csomag nélkül. Ha Jézusra 
figyelek, megszabadulok félelem 
csomagjaimtól is és így utazom e 
világon. Nem kínoz a múlt, nem 
gyötör a jövő. Szabad vagyok. 
Már értem, hogy textusunk után 
miért áll a szoros kapu képe. Csak 
így lehet bemenni az Ő országába. 
„Amit akartok, ti is azt tegyé
tek. ..” így vagyok Jézusra figyelő, 
szaván csüngő tanítvány, hasznos 
embertárs, evangélikus. Ámen.

Egyházi szem élyek közéleti szerepvállalásáról
Dr. Boleratzky Lóránd ez év ja

nuárjában javasolta a zsinatnak, 
hogy rendezze „az egyházi szemé
lyek politikai szerepvállalásának” 
kérdését. Részletesen indokolva 
álláspontját, azt javasolta, hogy 
„A Magyarországi Evangélikus 
Egyházról általában” szóló I. tör
vény egészüljön ki egy olyan sza
kasszal, amely szerint a lelkészek 
és a felügyelők önként vállalják, 
hogy sem politikai pártba nem lép
nek be, sem képviselői mandátu
mot nem vállalnak.

A zsinat februári ülésén az I. 
törvényt a javasolt kiegészítés nél
kül fogadta el (Zsinati Híradó 
1994. március 27.), és kiküldött 
egy ad hoc bizottságot azzal a fel
adattal, hogy vizsgálja meg lelkészi 
és nem lelkészi tisztségviselők köz
életi - szerepvállalásának minden 
vonatkozását, és terjesszen elő ja
vaslatot a szabályozásra.

A bizottság négyszer tartott 
ülést és igen intenzíven dolgozott a 
kérdés megoldásán. Számba vette 
az ütköző, egyfelől egyházi (lelkész 
egyházi szolgálatban illetve rendel
kezési állományban, nem lelkészi 
tisztségviselő gyülekezetben illetve 
magasabb egyházi szervezetben), 
másfelől közéleti (parlamenti kép
viselő, párttag, illetve párttisztség
viselő, önkormányzati képviselő- 
testületi tag illetve tisztségviselő 
[polgármester]) státusokat. A vizs
gálat szempontjai voltak: van-e 
összeférhetetlenség elvi-eszmei ok
ból, van-e ilyen gyakorlati (pl. el
foglaltság) okból, és a párhuzamos 
szerepvállalás kedvező-e vagy 
kedvezőtlen a gyülekezeti, illetve 
a közegyházi érdekek szempont
jából.

Az első áttekintés után a bizott

sági tagok írásos véleményt készí
tettek. E vélemények vitája során 
egyetértés mutatkozott abban, 
hogy az önkormányzati képviselő- 
testületi tagság nem ütközik sem
milyen egyházi tisztséggel. Hason
lóképpen egyetértés volt abban is, 
hogy egyházi szolgálatban álló lel
készek munkája egész embert kí
ván, és ezért nem egyeztethető ösz- 
sze más, ugyancsak egész embert 
kívánó tisztséggel: a parlamenti 
képviselőséggel, a magasabb párt
funkcióval vagy a teljes állású pol
gármesterséggel. A párttagság ösz- 
szeegyeztethetősége területén a 
legkülönbözőbb álláspontok fo
galmazódtak meg, egyes vélemé
nyek szerint lelkészek demokrati
kus pártban csupán magasabb 
funkciót ne viseljenek, mások sze
rint a gyülekezeti presbiter se le
gyen párttag. Voltak, akik abból 
indultak ki, hogy az egyházi tiszt
ségviselők párttagsága megosztja a 
gyülekezetét és veszélyezteti annak 
békéjét, és voltak, akik rámutat
tak, hogy keresztyén hitünk fele
lőssé tesz minket a világért is, szol
gálatunk nem engedi meg a társa
dalomból való kivonulást, így a 
közéleti küzdelmet sem engedhet
jük át másoknak.

A bizottság megvizsgálta a meg
oldás módját is: önálló zsinati tör
vény rendezze most, vagy épüljön 
be később más törvényekbe, vagy 
az Országos Presbitérium hozzon 
megfelelő határozatot, vagy az 
érintett szervek (gyülekezetek) 
közgyűlése döntsön esetről 'esetre. 
Minden megoldási javaslat arra az 
általános atapelvre táihaszkodott, 
hogy a politikai jogol/ gyakorlásá
ban senki nem korlátozható, de az 
egyházi szolgálat felvállalása szük

ségessé teheti bizonyos közéleti 
szerepvállalástól való tartózkodás 
önkéntes vállalását. A bizottság 
hangsúlyozta, hogy az egyén jogai 
mellett azonos súllyal kell tekintet
be venni az érintett közösség -  a 
gyülekezet -  érdekeit is.

Végül is a bizottság 'két rövid 
törvényszöveget javasolt elfoga
dásra a zsinat júniusi ülésének. Az 
egyik kimondaná, hogy egyházi 
szolgálatban álló lelkészek nem 
vállalhatnak olyan elfoglaltságot, 
amely szolgálatuk ellátását veszé
lyezteti; továbbá, hogy ha megte
szik, szolgálati státusukkal járó jo
gaik és javadalmaik megszűnnek; 
anji azt jelentené, hogy a „munka
adó” szabaddá válna új megálla
podások megkötésére. A másik 
törvény javasolt szövege a lelkészi 
és nem lelkészi tisztséggel össze 
nem férő, illetve a gyülekezeti bé
két veszélyeztető magatartásra kí
ván normatív szabályt adni, hall
gatólagosan feltételezve, hogy a 
felmerülő ügyek egyházi bíróság 
elé tartoznak. Az „egyházi hivatal
hoz méltatlan” közszereplést, az 
egyházi tisztséggel együtt járó te
kintélypolitikai célok érdekében 
való felhasználását és a gyülekezeti 
békét veszélyeztető, mások politi
kai meggyőződését sértő magatar
tást tartja elkerülendőnek.

A plenáris ülés megkezdte a bi
zottság előterjesztésének vitáját, és 
bár olyan vélemények is voltak, 
amelyek szerint ezek a szabályozá
sok részben szükségtelenek, rész
ben az egyházkormányzás kompe
tenciájába tartoznak, az általános 
vitát a zsinat lefolytatta. A részle
tes vitára az októberi ülésszakon 
kerülhet sor.

Thurnay Béla



& v u n g c iii\,u s  íJ ie i  j u u m o

LELKÉSZAVATÁS Ő R IM A G Y A R Ó SD O N LELKÉSZAVATÁS S O P R O N I T E M PL O M U N K B A N

Én és az én házam  népe az U rat szolgálja Isten szolgájának jellemzői
Szép mondatok, emberi igazsá

gok, bölcs gondolatok gyakran je
lentenek eligazítást életünkben. 
Megszívleljük, idézzük, követjük 
őket egy ideig, majd átlépünk raj
tuk, hogy helyüket az Írott kultúra 
újabb adalékai töltsék be gondolatainkban. Nem így van Isten igéjé
vel. Az ige bennünk elmúlhatatla- nul él, követ életünk pályáján. 
Pontosabban: mennyei Atyánk 
szeretné, ha követnénk Urunkat és 
ezért erősít, vezet és védelmez min
dig aktuális szavával. Egy-egy ige 
üzenete különösképpen is végigkí
sérhet bennünket az úton. így van 
ez a fent idézett mondattal Loós 
Csaba életében is.

Józsué ősi elhatározása és hit
vallása helyet kapott a puszta- 
szentlászlói szülői ház bejáratánál, ahol fekete alapon arany betűkkel 
hirdette a papi családi otthon lelki 
elkötelezettségét. Ott hangzott el a 
búcsúprédikációját tartó após, 
Kutas Elek ajkán, amikor 40 esz
tendei szolgálat után nyugdíjba tá
vozott a zalaistvándi gyülekezet
ből. E lelkészlak szolgáló csendes
ségéből indult élete útjára a fele
ség, az édesanya, Kutas Gyöngy
vér. Az Úr szolgálatának elhatáro
zása vezette Loós Csabát 20 éves gyülekezeti munkásságában: elő
ször a zalaegerszegi gyülekezet presbitereként, számvevőszéki el
nökeként, majd felügyelőjeként, az egyházmegye presbitereként(és zsi
nati póttagjaként.

Az ősi ige szava nemrégiben 
újult üzenettel és komoly megszólí- tottság bizonyságaként került a 
lelkészavatási meghívóra. Az invi- 
tációt elfogadó szolgatársak, ven
dégek, rokonok és egyháztagok 
népes gyülekezete megható ünnepség részese lehetett június 19-edike 
délutánján az őrségi nyár közeled
tét ígérő kánikulában. Ritka ese
mény az őrimagyarósdi templom
ban : édesapa és fia állt az oltár elé 
a szolgálatra indulás fogadalmával 
és az indítás áldásával. Loós Csaba 
az őrimagyarósdi egyházközség és 
kiterjedt szórványának pásztorolá
sára vállalkozott diakónus lelkész
ként és ezzel a gyülekezet által na
gyon szeretett, de 4 éves szolgálat 
után hirtelen elhunyt Kiss István (Pista bácsi) nyomdokaiba lépett. 
Loós Péter teológiai tanulmányai
nak elvégeztével vette magára a pa
pi szolgálat talárját. Szebik Imre 
püspök igehirdetésében Pál apos
tol szavával erősítette a szolgálatra 
indulókat: „Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát...”. Fel
szentelő áldásához csatlakozva, 
népes szolgatársi közösség ajkáról 
hangzott a Confirma Isten zsúfolá
sig megtelt házában.

A „háznép” említésekor nem fe
ledkezhetünk meg a család nőtag
jairól sem: a feleségről, aki segítet
te férjét a lelkészi szolgálat vállalá
sában és az új otthon megteremté
sében; Zsuzsannna leányukról, aki

szintén a lelkészi pályára készül, és másodévesként 18 teológus társá
val együtt kórustagként vett részt a megható ünnepségen. Nem feledkezhetünk meg a Loós édesanyáról sem, akire újból a falusi lelkészlak mindennapi működtetésének jelentős terhe hárul. S ott a gyülekezet is, a lelkészlak háza népének kiterjedt közössége. Nemcsak emberi társaságot, jó kapcsolatot ígérnek lelkészüknek, hanem he
lyet is készítettek számukra. Sza- 
kály József felügyelő rátermett 
szervező: nemcsak a szíve dobbant együtt leendő lelkészével, hanem a keze is gyakran mozdult -  sokszor a saját munkáját, a sokak számára legfontosabbat hagyta ott a parókia ügyéért. Jó példáját mások is követték, ezáltal Őrimagyarósd szinte rekordidő alatt, mindössze 4 
heti munkával újította fel és látta el központi fűtéssel a lelkészlakást.A mintegy évtizede üresen álló

Kívánatos és Szükséges, hogy egy
mástól távolabb eső gyülekezetek tag
jai időnként találkozzanak egymással. 
Megismerjék egymást, egymás gon
dolatait, gyülekezeti életét, gondjai
kat, örömeiket, múltjukat és tervei
ket,

Egy ilyen alkalomra került sor június 
12-én, Gödöllőn, amikor is a gyüleke
zet meghívására közel 60 evangélikus 
testvér érkezett a siófoki, kötcsei gyüle
kezetből. Az egész napos program a 
délelőtti 10 órás istentisztelettel kezdő
dött, amelyen Baranyai Csaba, a siófo
ki gyülekezet s. lelkésze hirdette Isten 
igéjét Jn 7,40-53 alapján. Az istentisz
telet végén a gödöllői ifjúság egy-egy 
énekkel és verssel szolgált, M á tis  Z o l
tán. a gyülekezet felügyelője köszöntöt
te a népes gyülekezetét, majd B lázy Á r
p á d  helyi lelkész ismertette a gödöllői 
gyülekezet történetét.

A vendégek családoknál ebédeltek, s 
mint utóbb hallottam, mindenütt jól 
érezték magukat. Hozzánk Francz 
Sándor, a siófoki gyülekezet volt gond
noka és felesége lett beosztva. Ebéd 
után a kedves házaspár részletesen tájé
koztatott a Makovecz Imre által terve
zett siófoki evangélikus templom építé
sének örömeiről, problémáiról és 
gondjairól. Isten gondviselését és cso
dáját látják abban, hogy ez a templom 
felépülhetett. Színes emlékek, történe
tek kerültek elő a templomépítő Józsa  
M árton  lelkésszel és Blázy Árpád,.az 
akkori siófoki s. lelkésszel kapcsolat
ban.

Ebéd után Vi 3-kor gyülekeztünk a 
Petőfi téri templomunknál, ahonnan

parókián még 1987-ben Rác Mik
lós nádasdi lelkész és családja szer
vezett nyári együttlétet evangéli
kus gyermekek, hittanosok számára. A közeli Vadása-tó kínálta für
dési lehetőség és az 1990-től itt 
szolgáló Kiss István fáradságot nem ismerő aktivitása az évek során kedvelt üdülőhellyé alakította a lelkészlak melléképületét. Nyaranta heti váltásban több száz fiatal számára kínálnak lelki nevelést 
és kulturált kikapcsolódást az itt folyó egyházmegyei és gyülekezeti táborok.

Igen, velük mindannyiukkal teljes a „ház” : család, gyülekezet és időnként ideérkező vendégek együttesen tapasztalhatják meg az Ur szolgálatának felemelő örömét. 
Adja a szolgálat Ura, hogy Józsué vallomásának igei üzenete még nagyon sokáig jelentsen példát Isten 
őrimagyarósdi háznépének.

Z&gn Tamás

elsétáltunk az 1744-48 között épült, 
híres gödöllői Grassalkovich kastély
hoz. Idegenvezető várt bennünket, aki 
sok érdekességet mesélt a kétszázötven 
éves, impozáns épületről. G róf Gras
salkovich A ntal, a barokk főúr kora 
egyik legkiválóbb építészét, M ayerhof-  
f e r  A ndrást bízta meg, hogy birtokának 
legszebb pontján építse fel a kastélyt. 
Az akkor még kis falucskának, Gödöl
lőnek később mind nagyobb rangot 
adott az elkészült szép épületegyüttes. 
Elkészülése óta számos történelmi ese
mény színhelye volt. 1751-ben került 
sor M ária Tefézia  kitüntető látogatá
sára. Az 1849-es tavaszi hadjárat egyik 
legdicsőségesebb ütközete -  az isaszegi 
csata -  másnapján, április 7-én Kossuth 
itt alakította ki főhadiszállását, itt fo
galmazta meg a nagy győzelmet hírül 
adó Szózat-át és a seregszemlét köve
tően itt határozták el a Habsburgok 
trónfosztását. Ferenc J ó zse f és felesége, 
Erzsébet királyné  gyermekeikkel együtt 
gyakran tartózkodtak itt. Az I. világ
háború végén innen távozott az utolsó 
Habsburg király, IV. Károly. Ezt köve
tően a kastély Horthy Miklós kor
mányzó nyári rezidenciájaként vált is
mertté. A li. világháborút követő pusz
títások, fosztogatások okozta, majd a 
megfelelő törődés hiányában keletke
zett károk szinte felmérhetetlenek.

A kastélylátogatás végeztével a pa
rókián gyülekezetünk asszonyai, leá
nyai süteménnyel és teával vártak ben
nünket. Ezt követően a templomi záró
áhítaton a nemrég beiktatott új lelké
szünk, B lázy Á rpád  és felesége szolgált 
igehirdetéssel és verssel.

Örülünk, hogy 
együtt tölthettük ezt 
a szép napot. Bár az 
eső majdnem egész 
nap szemerkélt, még
is annak reményében 
váltunk el, hogy re
méljük, mielőbb újra 
találkozhatunk Sió
fokon, Kötésén vagy 
éppen Balatonszár
szón.

Mátis Zoltán 
a gödöllői gyülekezet 

felügyelője

Örömünnep egy gyülekezet szá
mára is, ha templomában lelkész
avatás történik. Legutoljára há
rom évvel ezelőtt állt az oltárunk 
előtt (1991. augusztus 11-én) há
rom lelkészjelölt, akiket Szebik 
Imre püspökünk avatott: Alpár 
Geyzát lelkésszé, Magassy Katalint 
és id. Magassy Sándornét diakónus 
lelkésszé. Most, június 6-án ugyan
ott Makovnikné Hüfjner Györgyi 
állt az oltár előtt körülvéve lelké
szektől, líceumi tanároktól, diá
koktól és gyülekezeti tagoktól.

Az avatást végző püspök mellett 
ott álltak dr. Cserháti Sándor teo
lógiai tanár és Szimon János gyüle
kezeti lelkész. Az igehirdetés alap
igéje 2Tim 3,14-17 volt, melynek 
tartalma gazdagon tárult a lelkész
jelölt és a gyülekezet elé: Isten szol
gájának, emberének jellemzői té
makörben. Ritka dolog, hogy hét
köznap délelőtt lelkészszentelésre 
gyülekezünk. Ritkán fordul elő az 
is, hogy gyermekeit nevelő édes
anya érett elhatározással vállalja a 
szolgálatot. Ritka eset, hogy annyi 
fiatal vesz körül egy avatandót 
imádsággal és érdeklődéssel. -  Is
ten szolgája jellemzőinek élvonalá
ban ez áll: Bölcs. Nem önmagé • 
ban. Bár emberi bölcsesség is fon
tos kelléke életünknek, itt azonban 
többről van szó. Boldog ember, 
aki megtalálta a bölcsességet és az 
az ember, aki értelmet kap. Jézus 
Krisztusban van a mi bölcsessé
günk, igazságunk és váltságunk. 
Szentírásban elmélyedő Isten em
bere. A teljes írás hasznos a taní
tásra. Luther pólya hasonlata is 
ebbe az összefüggésbe kerül. Az 
ifjúság tanítása: „Fiam, ha a vét
kezők csábítanak, ne engedj. Ne 
irigykedj az erőszakos emberre és 
egyik útját se válaszd”. Az igazság
ban való nevelésre, feddésre, jobbí
tásra is hasznos az írás, hogy biza
lom ébredjen: Bízd az Úrra dolgai
dat, akkor teljesülnek szándékaid. 
És: Jobb az igaz úton szerzett ke
vés, mint a törvénytelenül szerzett 
nagy jövedelem. Teológiailag és 
pedagógiailag felkészült legyen az 
Isten szolgája, vagyis teljes mérték
ben alkalmas. Ki az, aki el merné 
mondani magáról, hogy teljes mér
tékben felkészült? Isten igénye, 
hogy legyen nyitott és legyen ta
nulni kész. A mi alkalmasságunk 
nem magunktól van. Istentől taní- 
tottá kell lennünk, akik nem a ma
gunk bölcsességét, hanem Isten 
igéje tudományát terjesztjük. Erre 
a szolgálatra Isten készít fel. Jó 
helyzetfelismerő, vagyis jó cseleke
detekre felkészített legyen a szolgá
latra elhívott. Sokszor a női lélek 
gyorsabban felismeri, hogy adott 
helyzetben mi a teendő. Egyszerre 
leszel lelkész és pedagógus. Sok
szor kérdeznek majd a fiatalok is. 
Világnézeti vákuum és iránytvesz-

tettség jellemzi korunk ifjúságát. 
Felteszik majd nem egyszer a kér
dést: Merre és hogyan tovább? Jó 
helyzetfelismeréssel mutass Krisz
tusra! Hívogass hozzá! Biztass kö
vetésére! -  fejezte be igehirdetését 
a püspök. A Krisztusra mutatás
hoz az igehirdetésben elhangzott 
versillusztráció Weöres Sándortól 
ide kívánkozik: A keresztnek fel
ső ága égre mutat nagy örömhírt 
tudat: itt van az utad, A kereszt
nek alsó ága földre mutat, ve
sződj, itt áss kutat, s lásd benne 
arcodat.

Jó volt, hogy akik úrvacsorát 
vettünk, diákok, tanárok, gyüleke
zeti tagok és lelkészek, a gyónó

(Folytatás az 1. oldalról) 
gondozása püspökök irányítása 
alatt (?) (5. tétel.) Minden időben 
érvényes: egyedül Krisztus, multi
kulturális világunkban, a nagy val
lási pluralizmusban!

II.
Asmussennek köszönhető, hogy 

a nyilatkozatot -  jórészt Barth 
munkáját a protestáns felekezetek 
egyhangúlag elfogadták s együtt 
tiltakoztak a teológiai, egyházi 
tévtanok ellen. Elgondolkodtató 
viszont Asmussen megnyilatkozá
sában a differenciáltság: „ha mi, 
mint népünk tagjai, tiltakozunk, 
nem népünk új történelme ellen til
takozunk”. Tehát implicite: nem 
1933 márciusa, nem április, az árja 
paragrafus, nem a zsidókat ért at
rocitás, nem a koncentrációs tábo
rok ellen! E fontos nyilatkozat fo
gyatékossága, mulasztása Ausch
witz után lett mindinkább nyilván
valóvá. Hiányzott e kérdésben a 
konkrét állásfoglalás.

Foglalkoztatta ez az egyházat? 
Barth Károly 1967: „Bonhoeffer 
volt az első és szinte egyetlen, aki 
a zsidókérdést intenzíven szem- ügyre vette... régóta vétkesnek ér
zem magam, hogy e kérdésnek 
nyilvánosan -  a Barmeni nyilatkozatban -  nem szereztem érvényt.”

Bonhoeffer 1933. évi állásfoglalása a zsidókérdésben a lutheri két birodalom világos megkülönböz
tetésének jegyét hordozza magán: 
„az egyház nem avatkozik közvet
lenül a politikába” ... de végső lehetőségként „a kerék küllőit meg
ragadja”. Bizony ez elég dinami
kus Luther-értelmezés.

E tétellel viaskodott Bonhoeffer a háború kérdésében is, mely 
ugyancsak Barmen deficitje. Érezte e kérdésnél is, hogy a két biroda
lomról szóló tanítással vissza lehet 
élni és ki lehet bújni a felelősség 
alól. Az elvi politikai absztinencia 
nem garantálja az egyház politikai ártatlanságát. 1934-ben azt írja ba
rátjának: „Végre már beszélni kell 
arról a -  teológiailag megindokolt -  tartózkodásról, hogy az állam

tükörben is megláthattuk lelki 
arcunkat. A „Krisztus kútban”, 
ahonnan lehet meríteni, hogy az 
élővízben „mosódjanak” azok is, 
akiket Urunk a felavatott lelkész
testvérre bíz az ágfalvai gyüleke
zetben és a soproni líceumban. 
Ezért helyeztünk el az „igefüzérbe” 
egy-egy igét áldásként, erőforrás
ként, hogy elvégezhesse szolgála
tát. Tettük ezt, mint nagy „lelkész
koszorú”, körülvéve az új szolga
társat, munkatársat és hitoktatót, 
abban a bizonyosságban, hogy az 
„igefüzér” sohasem külső dísz, ha
nem fiatalokat és időseket Krisz
tushoz fűző erős kapocs!

tevékenységével kapcsolatban vé
leményt mondjunk... a háború kérdésében stb.” Ezt nem vállalták még a Hitvalló Egyházban sem, a fiatal lelkészeket nem tanácsolták 
el a katonai szolgálattól. Az egyház megítélése szempontjából beszédes számok: a második világháborúban a fronton 1858 lelkész 
esett el, a háborúellenesség miatt 21 lelkész.

Most július 20-án van a 60 éves 
évfordulója a Hitler elleni összeesküvésnek a „lelkiismeret lázadásá
nak”, mellyel a háború befejezését és a szabadság visszanyerését akar
ták siettetni. Az áldozatok száma 5000 -  ebből ketten viseltek egyházi tisztséget. Az egyik Bonhoeffer 
volt „helyettes áldozatot” vállalva, „kerék” alá kerülve „ragadta meg a kerék küllőit”. Álljon itt verstö
redéke Scholz László fordításában:
Fordulat áll be. Serény kezeid megkötve. Árván, 
bús tehetetlen nézed tetteid estét -  hulltál.
Ámde föleszmélsz s jobbodat ejted nálad erősebb 
Kéz tenyerébe csöndesen, állhatatos lélekkel. 
Lám egy pillanatig a tiéd lehetett a szabadság, 
s máris nyújtod odább: fénnyel koszorúzza meg

Isten!

Lehel Ferenc

KÜLFÖLDI HlREK

B ib lia k ia d á s
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A szigorú állami korlátozások elle
nére az illetékes kínai hivatalok 1-2 
millió Biblia kiadását engedélyezték 
1994-ben. A stuttgarti német Bibliatár
sulat jelentése szerint a kínai hatóságok 
év elején megszigorították a külföldi 
egyházi csoportok működési feltételeit. 
Ennek értelmében a bejegyzett kínai 
egyházak csak saját, hazai eszközeikkel 
terjeszthetik a hitet, és tarthatják fenn 
magukat. Vonatkozott ez a rendelet 
arra a Nanjing-i „Amity” könyvkiadó
ra is, amely 1987 óta külföldi papírszál
lítmányokból állított elő nagy példány
számban kínai Bibliát és énekesköny
vet. A szigorú vallási törvények ellené
re a hatóságok most mégis hozzájárul
tak ez évben 1-2 millió Biblia előállítá
sához. (ÖTK)

G yülekezeti találkozó Gödöllőn

Szimon János

„Ür Krisztus Te feltámadtál, hogy én Veled élhes
sek, hadd serkenjek fel ma a Te szolgálatodra!” Egyházközségünk felügyelője lettem

tavasz érkezése mindig a megújulást, a termé
szet újraéledését, egy új élet kezdetét jelenti, és 

friss erőt ad. De ha itt a tavasz, itt van húsvét is, hisz 
a kettő összefonódott, elválaszthatatlan egymástól.

Húsvét számomra mindig örömünnep, a legna
gyobb öröm ünnepe, hisz az örömhír csodálatos: — 
Jézus él, feltámadt! Velünk van mindennap, jelzést 
ad nekünk, hogy jó  úton járjunk, és reménységet, ha 
bánat ér bennünket. Az idei húsvétvasárnap annyi
ban különbözött az eddigiektől, hogy szívemet nem
csak az öröm járta át, hanem tele volt izgalommal 
is.

Szeretett Dávid bácsink, idős korára való tekin
tettel, kérte felmentését felügyelői tisztsége alól. 
Egyházközségünk közgyűlése megtisztelt bizalmá
val és megválasztott a kissomlyói gyülekezet fe l
ügyelőjévé. Húsvétvasárnapi közös istentiszteletün
kön K o c z o r  G y ö r g y  lelkész végezte beiktatá
somat.

Miért is írom így, hogy közös istentisztelet?
Ugyanis gyülekezetünk presbitériuma pár évvel 

ezelőtt elhatározta, hogy húsvétkor, pünkösdkor és 
karácsonykor busz járja körbe a filiákat, és így 
mindenkinek lehetősége van arra, hogy részt vehes
sen Kissomlyón a közös istentiszteleten és együtt 
ünnepelhessünk, mint egy igazi nagy család. így 
történt ez az idei húsvét ünnepén is. Templomunk 
padjait szép számmal töltötték meg Testvéreink, -  
köztük sok volt a fiatal -  ami gyülekezetünkben jelez 
valamit. Jelzi, hogy van ma és lesz jövő, élő gyüleke
zetei akarunk! Három éve veszek részt a presbiteri 
gyűléseken, ahol bizony sokszor elkeserítő megjegy
zések hangzottak el gyülekezetünk jövőjéről.

Én optimista vagyok, és úgy érzem, nem szabad 
feladni, hisz Krisztus is azért támadt fel, hogy legyen 
élet, legyen remény. Szolgálni kell az O példája 
nyomán a hit erejével, mindenkinek a maga poszt
ján! Fáradozásunknak van értelme, mégha gyümöl
csei később is érnek be!

Jó példa volt erre, hogy ezen a húsvéton a kántori 
szolgálatot -  ideiglenesen -  két hittanos növendé
künk vállalta. Adja Isten, hogy szolgálatuk egyszer 

■ majd igazi szolgálattá lehessen.
„Támadj fe l  új életre Krisztus meglankadt népe!" 

-  hangzott lelkészünk igehirdetésében a figyelmezte
tés. Ezen elgondolkozhatunk, hiszen a mi gyülekeze
tünk életében talán még időben hangzik az intő szó, 
de erre nagyon oda kell figyelnünk. A feltámadt 
Krisztus erői hatnak ott, ahol igéje nem engedi, hogy 
egy gyülekezet élete, fenntartása megkérdőjeleződ
jön, és fiatalokat szólít meg szolgálatának felvállalá
sára. Ezért, ha Jézus szolgálatra hív bennünket, 
vállalni kell, mert Jézus hívása nem tűr halasztást. 
Én is így éreztem, amikor elvállaltam a felügyelői 
tisztséget, és az ezzel járó szolgálatot.

Beiktatásomra boldogan, de őszintén bevallom, 
aggodalommal készültem. Felmerült bennem az: va
jon gyülekezetünk valamennyi tagja együtt tud-e 
örülni velem, megoszthatom-e velük ezt a nagy örö
möt ? Hogyan fogadják azt, ami ebben a gyülekezet
ben szokatlan és új -  néhányon talán idegenkednek 
is tőle - ,  hogy ezt a tisztséget a fiatalabb korosztály
ból kikerülő nő fogja betölteni.

Érzem és tudom, nekem ezért kétszeresen is bizo
nyítanom kell. Mindezek ellenére, életem egyik leg
csodálatosabb, felejthetetlen eseménye marad, ami

kor ott álltam a gyülekezet előtt, szívem hevesen 
dobogott, és meghatódva hallgattam Isten igéjét az 
egyházi szolgálatról, ami lelkészünk ajkáról hang
zott felém.

Majd kimondtam azt a szót: e l h a t á r o z t a m .  
Ekkor éreztem igazán, most már nincs visszaút, fele
lősséggel tartozom azoknak, akik megbíztak a szol
gálattal, és én vállaltam. Ezt megerősítettem kéz
adással és eskümmel is. Az oltár elé térdelve, tekin
tetem a megfeszített Jézusra tévedt, ekkor szinte 
elmúlt minden félelmem, izgalmam, erőt kaptam és 
megkönnyebbülve tudtam már hallgatni az áldást. 
Az áldás számomra a biztatást is jelentette. Ezt én 
nagyon köszönöm lelkészemnek.

ígérem, hogy szolgálatomat hűségesen, odaadóan 
fogom végezni, és erőmhöz mérten mindent megte
szek azért, hogy valóban „áldás" legyen gyülekeze
tünk építésében. Ehhez viszont kérem lelkészünk, 
presbitereink és gyülekezetünk valamennyi tagjának 
megértését, türelmét, segítségét és együttműködését. 
Küzdenünk kell, és együtt kell küzdenünk azért, 
hogy gyülekezetünkben is elevenebb, igazi, lüktető 
élet legyen, és jó  rend uralkodjon. Isten erőt ad 
nekünk ehhez a küzdelemhez, és nem fogunk össze
roppanni e nehéznek tűnő feladat alatt.

Jézus azt várja el tőlem, és személy szerint 
mindenkitől, hogy ahova odaállított bennünket, 
hittel, alázattal, szeretettel tudjunk helytállni. így 
legyen!

Akit a szolgálatra nem Krisztus szeretete késztet, 
és életét nem járja át a Jézushoz tartozás öröme, 
annak a megbízás nyűg és teher. Igaz, hogy mégcsak 
pár év tapasztalatából, de ezt bátran ki merem jelen

teni. Én talán kicsit szerencsés helyzetben vagyok, 
hisz családomat biztos háttérként tudhatom magam 
mögött, ami nagyon fontos ahhoz, hogy a rám váró 
feladatokat teljes odaadással, szívből, szeretettel és 
maradéktalanul el tudjam végezni. Fiam, aki 17 éves 
és 13 éves leányom már bekapcsolódott egyházunk, 
gyülekezetünk életébe. A maguk korának és tudá
suknak megfelelő helyen végzik munkájukat. Ők 
már tudják, ahogy én is, hogy a szolgálat nem köny- 
nyű feladat, de ha segítünk egymásnak, könnyebbé 
tehetjük, és örömmé válhat. A megbízatással együtt 
jár, hogy energiánkat, időnket is igénybe veszi.

Ebben van segítségemre férjem, aki osztozik ve
lem gondjaimban és teendőimben.

így marad időm és erőm arra, hogy a jövőben 
talán már a tettek és az elért eredmények fognak 
beszélni helyettem. Mielőtt a befejezéshez érnék, 
meg kell említenem olyan dolgokat, amik számomra 
még jelentősek voltak ezen a vasárnapon. Jó volt 
látni, hogy gyerekek, fiatalok, felnőttek, idősek, szü
lők, nagyszülők, unokák együtt és sokan járultak az 
Úr asztalához, hogy éljenek az úrvacsora vételével, 
a gyerekek pedig szinte tolakodtak, hogy ők is része
sülhessenek az áldásban.

Jó volt érezni azt, hogy a gyülekezetünkben is 
vannak, akik mellettem állnak, hisz istentisztelet 
után sokan jöttek oda hozzám, hogy a gratuláció 
mellé biztatást, bátorítást adjanak.

Köszönöm mindenkinek.
Végezetül -  szándékosan hagytam a végére -  kö

szönöm eddigi felügyelőnknek azt az igét, amit Máté 
evangéliumából választott ki, és ezzel az igével indí
tott el szolgálatomra.

Számomra ez az ige útmutatás is lesz a jövőre: 
„Aki mindvégig kitart, az üdvözül." (Mt 24,13)

Németh Józsefné

I
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Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A vilá
gosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és 
egyenesség. Ef 5,8-9.

VASÁRNAP Meg vagyok győződve, hogy sem halál, 
sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelen
valók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magas
ság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény 
nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely 
megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Róm 
8,38-39. (Zsolt 31,25; Mt 5,13-16; Ef 5,8b-14; Zsolt 
48.) Uram, köszönjük, hogy Isten szeretete megje
lent Tebenned. Kérlek, segíts megtartani végtelen 
ajándékodat, szeretetedet, békességedet. Add, hogy 
jóságodról elmélkedjünk templomodban, ó Isten, s 
Néked énekeljünk boldog hálaéneket. Szent igédet 
add az igehirdetők ajkára és nyisd meg a Téged 
hallgatók szívét üzeneted befogadására.
HÉTFŐ Az Úr intését meg ne vesd, fiam, és dorgálá
sát meg ne utáld! Péld 3,11. (Ef 5,17; Róm 6,19-23; 
Jn 6,60-65.) Tudom, hogy a bűn zsoldja a halál. Adj 
szolgáló életet Uram, melynek gyümölcse az örök 
élet, az Isten kegyelmi ajándéka.
KEDD Legyetek a szolgálatkészségben fáradhatatla
nok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. 
Róm 12,11. (Zsolt 100,2; Mt 12,33-37; Jn 6,66-71.) 
Uram, tanítványod szeretnék lenni! Kérlek tégy az
zá engem, mert tudom, hogy az örök élet beszéde 
van Nálad.
SZERDA A hatalmas Isten, az Úr szól és hívja a 
Földet napkelettől napnyugatig. Zsolt 50,1. (Zsid 
1,1-2; Kol 1,3-11; Jn 7,1-13.) Oly jó tudnunk 
Szentháromság egy igaz Isten, hogy Jézus Krisztus,

a Megváltó keres, szólít minket. Naponta kopogtat 
szívünk ajtaján, mert lakozni szeretne mibennünk. 
Fogadjuk be Őt szeretettel, ahogyan Ő is befogad 
majd minket Atyánk mennyei országába.
CSÜTÖRTÖK Ha egyesek hűtlenné váltak, vajon az 
ő hűtlenségük megszünteti-e Isten hűségét? Szó 
sincs róla! Sőt azt kell mondanunk: igaz az Isten, az 
emberek pedig valamennyien hazugok. Róm 3,3-4. 
(4Móz 23,19; Mt 7,13-21; Jn 7,14-24.) Köszönöm 
Uram hűségedet, de én úgy érzem, nem érdemiem 
meg azt. Kérlek, adj hússzívet a kemény kőszív he
lyett, hogy befogadjam igédet és mindenkor megért
sem azt, annak útmutatása, szerint éljek embertár
saim javára és örömére, a Te dicséretedet hirdetve.
PÉNTEK Isten van veled mindenben, amit cselek
szel. ÍMóz 21,22. (Mt 10,29-31; lKor 6,9-14, 
18-20; Jn 7,25-30.) Nem érdemiem meg szeretete
det, de köszönöm, hogy mindenkor velem vagy, ó 
Isten. Add, hogy cselekedeteim mindig a Te tetszé
sed szerint valók legyenek, és felebarátaim javát 
szolgálják.
SZOMBAT Szent Atyám, nem azt kérem, hogy vedd 
ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a 
gonosztól. Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd 
igazság. Jn 17,11, 15, 17. (Zsolt 91,4; Fii 1,6-11; Jn 
7,31-39.) Úgy szeretnék élni Uram ezen a földön, 
teremtett világodban, hogy eljuthassak örök orszá
godba, ahol ígéreted szerint helyet készítettél min
den ember számára. Add, hogy megtaláljam az oda 
vezető utat, a keskeny utat, hogy halálom után 
szemtől szembe láthassalak, és dicsőíthesselek Té
ged.

Benkö Ferenc

H a lá lb ó l -  é le tb e
Jn 5,25

Bibliánk sokféle képet használ arra, hogy az embernek Istentől 
elszakadt állapotát érzékeltesse. 
Ennek az állapotnak a neve: „bűn”. A Biblia ilyen képekkel 
akarja megértetni a bűn lényegét, 
mint: vakság, süketség, bénaság 
vagy bélpoklosság. De igénkben 
egy még élesebb képet kapunk, amely szerint a bűn egyenlő a ha
lállal. Már Mózes első könyvében olvasunk arról, hogy ha eszel a jó 
és rossz tudásának fájáról, meg kell halnod. A halál a legerősebb 
kifejezés a bűnre.

A testi halált ismerjük. Mind
annyian kivétel nélkül félünk tőle. 
Legfeljebb a hetvenkedő emberek
kel hiteti el az ördög, hogy ők még 
a haláltól sem félnek. De nemcsak 
testi halál létezik. Eljöhet az idő (bár adná Isten, hogy mindannyi
unk életében eljöjjön), amikor az 
Isten nélküli állapot gyötrelmessé

Az Evangélikus Teológiai Akadémia 
(Hittudományi Egyetemen) pótfelvé
telt hirdet olyan fiatalok (elsősorban 
férfiak) részére, akik gimnáziumi érett
ségit szereztek, legalább jó tanulmányi 
eredményt értek el, és még eddig nem 
jelentkeztek a Teológiára. Várjuk azok 
jelentkezését, akik elhívást éreznek, 
hogy az evangélikus egyházban teoló
giailag jól felkészülten lelkészi szolgá
latot végezzenek.

A tanulmányi idő öt év.
A felvételi kérvényhez a következő 

okmányokat kell mellékelni:
1. születési bizonyítvány,
2. a legmagasabb iskolai végzettsé

get igazoló bizonyítvány, érettségi előtt 
állóknak az iskola által a felvételi vizs
gákon a középiskolából hozott pontok 
kiszámításához kitöltött betétlap,

3. orvosi bizonyítvány, amely iga
zolja, hogy a jelentkező felsőfokú ta
nulmányokra alkalmas,

4. keresztelési bizonyítvány,
5. legalább két évvel korábbi konfir

mációt igazoló bizonyítvány,
6. kézzel írott részletes önéletrajz, 

mely feltárja a jelentkező családi és szo
ciális körülményeit, kapcsolatát gyüle
kezetével, valamint a jelentkezés indíté
kait,

7. az elmúlt két évben végzett egyhá
zi szolgálatairól (az illető gyülekezet 
lelkésze által) kiállított bizonyítvány,

8. az esetleges állami (vagy azzal 
egyenértékű) nyelvvizsga bizonyítvá
nya,

9. a jelentkező nevére megcímzett 
normál méretű boríték.

Az okmányokat eredetiben kell be
küldeni, de indokolt esetben hiteles 
másolatban is lehet mellékelni. A má
solat „egyházi használatra” megjelölés
sel az egyházközségi lelkész által is hi
telesíthető.

A felvételhez szükséges az illetékes 
lelkész ajánlása, mindenesetre annak a 
lelkésznek az ajánlása a jelentkező al
kalmasságáról, aki az illetőnek az 
utóbbi időben lelkipásztora volt. Az 
ajánlást a lelkész a kérvénnyel egyide
jűleg küldje meg külön levélben közvet-

lesz számunkra és megérezzük, 
hogy üres és céltalan az ilyen élet. 
Hogy ez nem az igazi élet, ez csak 
látszatélet, sőt halál.

De igénk nemcsak a halálról be
szél, hanem mindannyiunk elé 
odatárja a csodálatos lehetőséget, 
hogy át lehet menni a halálból az 
életbe. Hogyan lehetséges ez a cso
da? Jézus nagyon egyszerű választ 
ad erre, „Eljő az idő... amikor a halottak hallják az Isten Fiának 
szavát és akik meghallották, élni 
fognak.” Ez a feltámadás titka, út
ja és módja: ha meghallom Jézus 
szavát, a nekem szóló személyes 
üzenetet, az nekem életet ad. Fi
gyeljük meg jól: már akkor, ami
kor valaki először meghallja, azon
nal életet kap, tehát nem fokozato
san, hanem egy pillanat alatt belekóstol az életbe, vagyis az Istennel 
való élő kapcsolatba.

Az előző versekben az utolsó na-

lenül az Akadémia dékánjának címez
ve.

A fentiek szerinti mellékletekkel ellá
tott és az Evangélikus Teológiai Aka
démia Felvételi Bizottságához címzett 
kérvényeknek, valamint piros posta- 
utalványon feladott 800,- Ft. felvételi 
vizsgadíjnak 1994. augusztus 12-én dél
után 4 óráig kell az Akadémia Dékáni 
Hivatalába (1141 Budapest, Rózsavöl
gyi köz 3.) beérkeznie.

Az Akadémia lelkészi szolgálatra ké
szülő hallgatói -  amennyiben ez csak 
lehetséges - , lakói a Teológus Otthon
nak, ahol lakást és teljes ellátást kap
nak. A jó tanulmányi eredményt elért 
és rászoruló hallgatók szerény ösztön
díjban részesülhetnek.

A felvételi vizsgát alkalmassági vizs
ga előzi meg. Az alkalmassági vizsga 
területe: beszéd-, ének- és kommuniká-

LELKÉSZAVATÁSOK 
A DÉLI

EGYHÁZKERÜLETBEN

1994. július 24-én, vasárnap 
délután 3 órakor a Deák téri 
templomban dr. Harmati Béla 

püspök lelkésszé avatja:

Aradi András

Dénes Ilona

János Zsuzsanna

Németh Mihály

Pálinkás Ingrid

Vári Krisztina

lelkészjelölteket. Az avatási 
istentiszteletre minden 

érdeklődőt szeretettel várunk.

pon való testi feltámadásról van 
szó. De Jézus ezt kiegészíti egy fon
tosabbal, és arról beszél, hogy van 
más feltámadás is. Ez pedig az, 
amikor már itt a földi életben ben- 
sőleg feltámadok és élek, mert 
meghallom az igét.Mint a szárazságban lankadó 
fű, fa vagy virág feléled az esőtől, 
úgy a mi erőtlen, halott lelkünk is 
azonnal élni kezd az ige esőjétől, 
de csak ha engedelmesen befogad
juk!

„Eljő az idő” -  tehát ennek a belső feltámadásnak ideje van. Mi
kor?

Igénk erre a kérdésre is határo
zott választ ad : „Eljő az idő és az 
most van”. Rohanó időket élünk, 
de az Isten igéjét ne olvassuk elsiet
ve. Álljunk meg mellette. így állj 
meg a rövid szó mellett: „most". 
Figyelj fel rá: ha az ige megérin
tett, nincs mire várnod. Ha meg
hallottad Jézus szavát -  tied az 
élet.

Gáncs Aladár

ció-készség. A felvételi vizsga írásbeli 
és szóbeli részére egymást követő na
pokon kerül sor, melynek időpontjáról 
a jelentkezők értesítést kapnak. Az idő
pont módosítására nincs lehetőség.

A felvételi vizsga anyaga:
1. Magyar nyelv,
2. az Evangélikus Enekeskönyv pá

ratlan számú énekverses rendjeiben (1, 
3, 5, 7, 9, 11) található énekversek 
éneklése könyv nélkül,

3. általános bibliaismeret (az iskolai 
hittankönyvek alapján),

4. Luther: Kiskáté,
5. Prőhle Károly „Az evangélium 

igazsága” c. és
6. Sólyom Jenő „Hazai egyháztörté

net” c. hittankönyv.
Az említett kiadványok beszerezhe

tők a lelkészi hivatalokban és az Evan
gélikus Sajtóosztályon.

A felvételi kérelmek elbírálásánál fi
gyelembe vesszük a jelentkezők latin, 
valamely modem nyelvből tett érettsé
gijét ill. állami vizsgáját.
Budapest, 1994. július 4.

Dr. Reuss András dékán

KI VAGY?
Jn 8,37-45

Furcsa vita, amit hallunk. Egy 
csoport ember állítja magáról meg
győződéssel, hogy ők Isten fiai -  Jézus pedig azt mondja nekik, 
hogy ők az ördög fiai! Természetesen ők az erősebbek, mert ők van
nak többen -  Jézus egyedül van velük szemben, és így a vita azzal fejeződik be, hogy köveket ragadnak, hogy megkövezzék Jézust -  de O elmegy közöttük. Ezzel azonban nincs a vita megoldva -  ha valaki nekünk, igeolvasó, templomos gyülekezetnek azt mondaná: ti az ördög fiai vagytok! Miért? Hogyan? Honnan veszi? -  Azt válaszolná: a viselkedésünkből. Jé
zus onnan látta világosan, illetve ezért tudta rájuk bizonyítani: a viselkedésük alapján. -  Akiknek ezt mondta, Isten népének vezetői vol
tak, akik magukat kétség nélkül Isten embereinek tudták. Ők voltak Ábrahámnak, a hívők ősatyjá
nak leszármazottai, az a nép, amelyet Isten Ábrahámnak így ígért: 
nagy nép atyjává teszlek...

Hivatkoznak is rá a vita során! -  És ez éppen olyan, mintha közü
lünk valaki, buzgó templomos és vallásos ember büszkén mondaná: 
nem akárhonnan származom! És 
fennsőbbséges öntudattal ejtené ki ősének, pl. Luthernek a nevét...

Bizony, nem rendeljük meg, 
hogy ki legyen az ősünk! Bizony, nagy kegyelem Istentől, ha igaz 
szívű, hívő keresztyén családból 
származhatunk és magunk is ismerhetjük Jézus Krisztust és az Ő 
tanítását, ha világossága fényt vet 
ránk! Kegyelem! -  de nem érdem. 
Nem érdeme annak, aki hivő papi 
családba születik gyermeknek -  
vajon ugyanaz az ember lesz belő
le, mint ha pl. cigányházba szüle
tett volna? Milyen meghatározó 
különbség, amit egész életére elvisz 
a gyermek! Egyedül Istené lehet, 
ugye, csak a bírói szék!

Jézus Urunk itt arról beszél, 
hogy lehetnek, válhatnak hívő • 
ősök utódai az ördög gyermekeivé. 
Most ne mondjuk ki kategoriku
san, hogy ebben éppen az ősökre 
néző, büszke öntudat segít sokat, 
hiszen a büszkeség mindig megke
ményíti a szívet!Nagyon sokféle útja és módja 
van az emberi szívnek arra, hogy 
még vallásos cselekményekben is 
önmagát keresse és önmagát imád
ja. Felismerhetjük magunkban ezt, 
ha Jézus Urunk üzenetét hallgat
va, olvasva, visszautasítjuk azt az 
igényt, amely belőle hozzánk szól.

DEÁK TÉRI ORGONAZENÉS 
ÁHÍTAT

július 31-én, vasárnap 18 órakor 
HERBERT M. HOFFMANN 

(Frankfurt)
Guilmant, Merkel, Mendelssohn, 
C. Franck és Lemmens müveiből 

orgonái

Ferenczy Zoltán lelkész telefonszá
ma megváltozott, az új szám: 258- 
5429.

Ha elzárkózunk. Jézus Urunk ne
künk is, ma is Isten küldötte, Aki 
azt az igazságot hirdeti nekünk, amit Istentől hallott -  azért hirdeti 
nekünk, mert ránk vonatkozik! 
Ha Istenhez ragaszkodunk, annak 
legvilágosabb jele az, hogy üzene
tét hívő, alázatos, gyermeki enge
delmességgel fogadjuk és fogadjuk 
el. Mint a hívő Abrahám tette. Bi
zony, ő a saját fejének gondolatait 
és logikáját is alárendelte Isten szavának, épp ebben nyilvánult meg 
látványosan a hite. Hiszen nincs 
olyan hit, amelynek ne lenne kö
vetkezménye -  az Istent hívő szív is az életében kalkulálja konkrétan 
Urának akaratát és üzenetét! És 
annak rendeli alá saját gondolatait 
és akaratát. Ha ezt nem így teszed, 
Testvérem, akkor a saját döntéseid 
tartanak tükröt eléd, hogy világo
san lásd: ki vagy. Erről beszél itt 
Jézus Urunk, hogy magatartásunk 
a döntő bizonyíték arra, hogy ki
nek hiszünk, kihez tartozunk, „ki
nek a fiai” vagyunk. És ha dönté
seink újra és újra Istenünk hívását 
elutasító szívünkből származnak, 
eljuthatunk mi is odáig, hogy már 
nem is értjük, mit is akar tőlünk a 
mi Urunk.

„Az én igémnek nincs helye bennetek” -  Jézus igéje bennünk küzd 
a sátántól sugallt kívánságokkal, vágyakkal és indulatokkal. De 
küzd bennünk a sátán által elénk 
rajzolt hamis valóságképpel és ha
mis Isten-képpel is, éppen az iga
zság feltárásával. Annak az igaz
ságnak feltárásával, amit Urunk 
az Atyától, Istentől hallott az élet
ről és a halálról... arról, hogy ki
csoda Isten és kicsoda az ember -  
megmondja neked, hogy ki vagy 
Te, Testvérem. Vajon, benned 
van-e helye Jézus igéjének?

Nyírö Olga

IMÁDKOZZUNK!
Magasztalunk téged, mennyei 

Atyánk, azért a szeretetedért, hogy 
gyermekeiddé tettél minket. Kérünk, 
tisztítsd meg szívünket, hogy gyerme
keidhez illően éljünk e világban, egykor 
pedig színről színre láthassunk téged, az 
Ür Jézus Krisztus által.

Ámen

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ : 19.00-19.15-ig, 41 m-es rövid
hullám, 7385 kHz. július 23. szombat: 
„Jónás és Jézus” -  ifjúsági adás, július 
24. vasárnap: Börönte M árta áhítata.

Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája július 24-én, vasárnap 
este:

Imádkozzunk azért, elmélkedjünk 
arról, hogy az a lelkiség, mely fölfedezi 
a kirekesztettekben Krisztus tekintetét, 
egyre jobban terjedjen a keresztények
ben és minden nyitott szívű emberben.

NYÁRESTI ZENÉSÁHÍTAT 
ORGONA- ÉS ZENEKARI EST 

Az OROSZLÁNYI 
EVANGÉLIKUS 
TEMPLOMBAN 

1994. július 30-án este fél 8 órakor 
MŰSORON:

J . S. Bach, W. A. Mozart, F. 
Mendelsohn B., G. F. Händel 

müvek
Előadja a Gyülekezet Ének- és 
Zenekara, HERBERT WULF 

orgonamüvész 
Vezényel: Nagy Dániel 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

M enyasszonyi ru h a  készítéséhez szüksé
ges a lap an y ag o k a t, kész fá ty lak a t, a lsó 
szo k n y ák at, fejdíszeket, c ipőket, v a la 
m in t kesztyűk  széles vá lasz téká t k ínálja 
v ásárló in ak  a  T ay lo r és T á rsa  K ft.
1074 B udapest, B ará t u. 1. T e l.: 121- 
7838
9730 K őszeg, K ö rg a rázsn á l T e l.: 94/ 
362-170

Svájcban  élő  csa lád  keres 5 éves fiú mellé 
gyerm ekszerető  lány t, és egy házvezetőnő t

LELKÉSZAVATÁSOK AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLETBEN 
1994. július 23-án, szombaton délelőtt 10 órakor a Győri öregtemp
lomban Szebik Imre püspök lelkésszé avatja: KARSAY LAJOS, 
IHÁSZ BEATRIX és VARGA GYÖNGYI lelkészjelölteket.
1994. július 23-án, szombaton délután 3 órakor Takácsiban avatja 
lelkésszé Szebik Imre püspök POLGÁRDI SÁNDOR lelkészjelöltet. 
1994. július 30-án, szombaton délelőtt 11 órakor a Felsőpetényi temp
lomban avatja lelkésszé Szebik Imre püspök HV1ZSGYALKA 
GYÖRGY lelkészjelöltet.
1994. július 31-én, vasárnap délelőtt 11 órakor Miskolcon a gyüleke
zet templomában Szebik Imre püspök lelkésszé avatja SCHER- 
MANN GÁBOR lelkészjelöltet.
Az avatási istentiszteletekre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A BUDAI és PESTI EGYHÁZMEGYE 1994. július 30-án 
a Piliscsabai Béthel Missziói Otthonban 

HÁLAADÁS NAPJÁT 
tartja. A program de. fél 10 órakor kezdődik.

A nap befejezéseként du. 4 órakor 
dr. HARMATI BÉLÁ püspök felszenteli az otthon két új szárnyát. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Pótfelvétel az Evangélikus Teológiai 
Akadémiára

MEGJELENT! MEGJELENT!
KÉPES EGYHÁZTÖRTÉNET 

írta : Grünvalszky Károly.
Két kötetben, közel 400 oldalon, több mint 160 fekete-fehér ábrával és 

5 színes táblával.
Kezdettől a reformáció korának végéig.

Hitoktatással foglalkozóknak, az egyháztörténet iránt érdeklődőknek, 
középiskolásoknak kitűnő kézikönyv.

A felosztás szerint bibliaórákon folyamatosan használható.
Kapható a Sajtóosztályon 

A két kötet ára együtt: 1100,- Ft (ÁFÁval együtt)

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. július 24.

I. Bécsi kapu té r  de. 9. (úrv .) Balicza Iv á n ; 
de. 10. ném et F riedrich  A lb rech t; de. 11. 
(úrv .) Balicza Iv án ; du . 6. I I ., Szilágyi E. 
fasor 24. de. 9. M adocsai M iklós. Pestfüdeg- 
kú t, II., B áthory  u. 8. de. fél 11. C sonka 
G éza. C sillaghegy, I I I ., M á ty á s  k ir. ú t 31. de.
10. Ó buda, III .,  Dévai Biró M . té r  de. 10. 
Bálint László. Ú jpest, IV ., Leibstück M ária  
u. 36-38 . de. 10. Blázy Lajos. V ., D eák té r  4. 
de. 9. (úrv .) G erőfi G y u lán é ; de. 11. (úrv.) 
d r. H arm ati Béla; du . 6. G erőfi G yuláné.
V II. , V árosligeti faso r 17. de. 11. (úrv.) dr. 
M u n tag  A n d o m é ; du . 6. Pocsai Istvánná.
V III. , Üllői ú t 24. de. fél 11. K ertész G éza. 
V III., K arácsony S. u. 31-33 . de. 9. K ertész 
G éza. V III., R ákóczi ú t 57/b . de. 9. szlovák 
Cselovszky Ferenc. V III., V ajda P é te r  u. 33. 
de. fél 10. Bencze Im re. IX ., T haly  K álm án u. 
28. de. 11. dr. Rédey Pál. K őbánya, X ., K á
polna u. 14. de. fél 11. Bencze Im re. X ., Kere
pesi ú t 67. de. 8. Z ászkaliczky Pál. Kelenföld,
X I. , B ocskai ú t 10. de. 8. (úrv .) M issu ra  T i
b o r ; de. 11. (úrv .) M issura T ib o r ; du . 6. 
M issura  T ibo r. X I., N ém etvölgyi ú t 138. de. 
9. d r. Z sigm ondy Á rpád . Budahegyvidék,
X II. , T a rtsa y  V. u. 11. de. 9. (úrv .) T akács 
József; de. 11. (úrv .) T akács József; du . fél 
7. C so n k a  G éza. X III., K assák  Lajos u. 22. 
de. 10. T ó th-S zöllős M ihály. X III., F range- 
pán u . 43. de. 8. T ó th-S zöllős M ihály . X IV ., 
Lőcsei ú t 32. de. 11. (úrv .) Z ászkaliczky Pál.
X IV . , G y arm at u. 14. de. fél 10. Z ászkaliczky 
Pál. Pestú jhely , X V ., Tem plom  té r  de. 10. 
Bízik László. Ú jpalo ta , XV ., H á r ty á n  köz  du. 
5. ökum enikus. R ákospa lo ta , N agytem plom ,
XV . , R égifóti ú t  73. de. 10. Bolla Á rpád . 
R ákosszentm ihály , X V I., H ősök tere  de. 10. 
D r. K a rn e r  Á goston . C inko ta , X V I., B a t
thyány I. u . de. fél 11. Szalay T am ás. M á
tyásfö ld , X V I., P rodám  u. 24. de. 9. Szalay 
T am ás. R ákoshegy, X V II., T essedik  S . té r  
de. 9. G án cs A ladár. R ákoscsaba , X V II., Pé- 
celi ú t 146. de. 9. K u s tra  C saba. R ákoske
resz tú r, X V II., P esti ú t  111. de. fél 11. G áncs 
A lad ár. R ákosliget, X V II., G őzön G y. u. de.
11. K u s tra  C saba . Pestszentlőrinc , X V IIL , 
K ossuth té r  3 . de. 10. H avasi K álm án . P est- 
szentim re, X V IIL , R ákóczi ú t  83. (ref. tem p
lom ) de. három negyed  8. H avasi K álm án . 
K ispest, X IX . Tem polom  té r  1. de. 10. Széli 
Bulcsú. X IX ., K ispest, H u n g ária  ú t 37. de. 8. 
Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, X X ., A dy E. 
u. 89. de. 10. G yőri Já n o s  Sám uel. Csepel, 
X X I., D eák  té r  de. fél 11. M ezősi G yörgy. 
B udafok, X X II., J á té k  u . 16. de. 11. Rőzse 
István . B udaörs, Ref. Im aház de. 9. Rőzse 
István

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁN 8. VASÁRNAP az oltárterítő 
színe: zöld. A délelőtti istentisztelet ol- 
tári igéje: ÍJn  4,1-8; az igehirdetés 
alapigéje: Jn  8, 37-45.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a TV1 július 24-én, va
sárnap 16.05-kor. A műsorban beszélge
tés hangzik el Túrmezei Erzsébet diako
nissza testvérrel.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET a Magyar Rádióban. Július 24-én, 
vasárnap délelőtt 10.05-kor a Kossuth 
adó hullámhosszán, a pilisi evangélikus 
templomból. Igét hirdet: Keveháziné 
Czégényi Klára lelkész.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK címmel 
evangélikus félórát közvetít a Kossuth 
Rádió július 25-én, hétfőn 13.30-kor. 
A műsorban megemlékezés lesz a 90 
éves Lutherániáról.

k é ttag ú  csa ládba . T e l.: M adocsa iné  176-58- 
33, 295-24-51

ISTENTISZTELETEK A BALATON 
KÖRNYÉKÉN

B ala tona liga : (C lub  A liga te rü le tén  lévő 
tem plom ) du . 6 ; B ala to n a lm ád i: (Bajcsy Zs. 
u. 25.) du . 4 ; B alatonfenyves (re fo rm átus 
tem plom ) d u . 6 ; B alatonfüred  (re fo rm átu s 
fehér tem p lom ) d u . 6 -  ném et; B ala tonszá r
szó (re fo rm átu s  tem p lom ) de. 8 ; B ala ton 
szárszó  (E vangélikus ü d ü lő ( de. 10; B alaton- 
szem es (F ő  u . 36.) du . 2 ; B alatonszepezd 
(evangélikus tem p lom ) de. 9 ; Fonyód (p ro t. 
tem p lom ) du . 4 ;  G yenesdiás (K ap em au m ) 
de. 9 ; H évíz (T ó fü rd ő , D  épü le t, k u ltú rte 
rem ) de. 11 -  ném et; K eszthely (evangélikus 
tem p lom ) de. 9 -  ném et, de. 11 -  m ag y ar; 
K övágóőrs (evangélikus tem p lom ) de. fél 12; 
M encshely (K o ssu th  u .) de. 10; N agyvázsony 
(K inizsi vár) d u . 2 ; Révfülöp (evangélikus 
tem plom ) de. 10; S iófok  (evangélikus tem p
lom  de. fél 10 -  ném et, de. 11 -  m ag y ar; 
Süm eg du . fél 3 ; S z en tan ta lfa  (F ő  u .) de. 9.
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A hálátlanság  

a jó te ttekre  ö sz tö n ző  e rő t 

tartóztatja fel a  világban. 

Albert Schweitzer

A TARTALOMBÓL

NE HAGYJÁTOK A TEMPLOMOT, 
S  AZ ISKOLÁT

EGY ELFELEJTETT MÁRTÍRUNK: 
BENCSIK JÓZSEF

KOSZORÚZÁS A FASORBAN
A békéscsabai szeretetotthon.

Jobb oldalon az új szárny.

B ékesség  és szere te t o tthona
SZERETETOTTHON-BŐVÍTÉS BÉKÉSCSABÁN

Szeretetotthonaink az utóbbi években nagyarányú 
fejlődésen mentek át. Bővítések, modern felszerelések, 
korszerűsítések, sőt új otthonok létesülése a mérlege 
az utolsó 5-6 esztendőnek. Július 2-án Békéscsabán 
folytatódott a megkezdett sor. 1990-ben szentelték fel 
az új otthonépület első ütemben elkészült szárnyát. (A 
képen a baloldali szárny.) A következő évben már 
hozzákezdtek a második ütemhez, a jobboldali szárny 
építéséhez. Ennek felszentelésére és átadására érkezett 
dr. Harmati Béla püspök a gyülekezetbe.

Igehirdetésének alapigéje lSám 7,12 volt. „Minded
dig megsegített bennünket az Úr!" Ez a nap valóban 
a hálaadás és az öröm napja volt. Hangsúlyos a mon

dat vége: az Úr volt az, aki megsegített. Hiszen az ő 
nevében kezdték el a munkát és most ezt a szakaszt 
is az Ő nevében végezték be. Büszkesége Békéscsabá
nak, az egyháznak is, a városnak is. Benne van ugyan
akkor ebben az is, hogy a ma élő és dolgozó emberek 
szeretnének otthont adni azoknak, akik már nyugdí
jas éveiket élik. Benne van az is, hogy megbecsülik 
egymást az emberek és vigyáznak egymásra.

Az ige másik szava az, hogy mindeddig megsegített. 
Ez az időre figyelmeztet. Vigyázni kell az életre. Egy
szer egy utolsó szívdobbanással vége lesz. Addig 
azonban ez a hely az Isten színe elé állásnak, az igének 
és imádságnak és az elcsendesedésnek helye lehet.

A bennünket szava is fontos szó ez igében. Itt közös
ségről van szó! Ezek nem magánlakások. Itt megértés 
és vigasztalás, egymásra utaltság és szeretet uralkodik 
és együtt találhatnak békességet Istennel és egymás
sal. így legyen a békesség és a szeretet otthona!

Az istentiszteleten a békéscsabai ifjúság gitáros éne
kesei is szolgáltak, Bakay Péter vezetésével. Az ün
nepség előtt és alatt a város ifjúsági fúvószenekara 
adott elő -néhány számot.

Kutyej Pál, az otthon igazgató-lelkésze foglalta ösz- 
sze röviden az építkezés történetét. 1992. december 
20-án kezdték el a munkát és 1994 május végére ké
szültek el. A második ütemben most elkészült szárny 
650 m2 alapterületű. Lakószoba mindössze hét van 
benne. Öt egyszemélyes és két kétszemélyes. A többi 
részben konyha, ebédlő, raktár, valamint egy szolgá
lati lakás létesült, hogy a higiéniai és egészségi köve
telményeknek megfeleljen az otthon. Az otthonban 
jelenleg telt ház van: 70 személy lakik benne. Megtud
tuk azt is, hogy pár tízezer forint híján 30 millió 
forintba került ez a második ütem.

A tervek szerint még egy harmadik ütemet szeretné
nek építeni. Betegszobát, orvosi rendelőt, nővér szo
bát és raktárokat. A Békéscsabai Szeretetotthon na
gyon szépen fejlődött. Nagyságában is, de különösen 
minőségében. Méltó egyházunk legnagyobb gyüleke
zetéhez.

„ÚJ VALLÁSOK” A BIBLIAI HIT MÉRLEGÉN”
címmel jelent meg az Ökumenikus 
Tanulmányi Központ 9. tanulmá
nyi füzete. Ebben a füzetben bap
tista, evangélikus, református és 
katolikus teológusok munkája 
nyomán négy „új vallás” tanítását 
és a társadalomban való viselkedé
sét mutatják be a szerzők.

„A vallási konjunktúra gyors és 
nagyméretű kibontakozásának és 
virágzásának idejét éljük” -  olvas
suk a bevezetőben. A piacgazdaság 
tükörképét fedezik fel vallási terü
leten. A piacon, a szupermarketek
ben egyre bővülő áruválaszték, a 
különböző országokból származó 
árucikkek sorakoznak. Ennek min
tájára vallási területen új egyházak, 
új vallások, új szekták vagy vallási 
köntösbe bujtatott világnézetek, 
lelki gyógymódok kínálkoznak a 
kelet-közép-európai országokban, 
így nálunk is. Igen hasznos a 2. 
fejezet elolvasása a vallások típu
sairól, hogy tisztán lássunk a kü
lönböző típusok között.

A négy új vallás: Az egyesítő 
egyház (Unification Church), 
A szcientológia, A Hare-Krisna 
mozgalom és az „Újkorszak” (New 
Age).

Mit tehetünk? Erre a kérdésre 
keresik a választ a szerkesztők. 
A legfontosabb a megelőzés, a 
kapcsolattartás, a személyes kap
csolatok fennmaradása. Törvényi 
vagy jogi tiltás mindaddig nem le
hetséges, amíg megfelelnek a tör
vényes követelményeknek. Szelle
mi eszközökkel lehet küzdeni, kü
lönösen, ha a közmorált sértő cse
lekedetek mutathatók ki.

Ennek a füzetnek az a célja, 
hogy felhívja a figyelmet erre a 
problémára, informáljon és segít
séget nyújtson a tájékozódáshoz, 
de semmiképpen sem célja az ítél

kezés az „új vallások” felett. Ko
moly teológiai munkára is szükség 
van, amikor e jelenségekkel kap
csolatosan keressük a választ. Jó, 
ha önvizsgálatra is képesek va
gyunk, önkritikus kérdéseket te
szünk föl magunknak.

Az első keresztyének is nagyon 
sokszínű vallási környezetben él
tek. Ebben a helyzetben nemcsak 
megálltak a hitben környezetükkel 
szemben, hanem szóval és élettel 
hitet is tettek az evangéliumról. Ez 
az út és lehetőség adatik a mai 
keresztyéneknek is.

T.

A KŐVÁGÓÖRSI NAP
1994. a u g u sz tu s  7-én  d é lu tán  4 ó rak o r kezdődik  

a z  e v a n g é lik u s  tem p lom ban .

Szeblk Imre püspök  ünnep i is ten tisz te le t k e re té b e n  szen te li
fel

a  g y ü lek eze t felújított o rg o n á já t.

Az o rg o n á t b em u ta tja :
Csabi Csaba  z e n e m ű v é sz e ti fő iskolai hallgató . 

M inden érd ek lő d ő t sz e re te tte l  várunk .

TESTVÉREGYHÁZI DIALÓGUS BAJORORSZÁGBAN
Távoli országok egyházai találkoztak a 

csöndes egyetemi városban, Neuendettel- 
sauban. A Bajor Evangélikus Egyház test
véregyházai jöttek össze tanácskozásra 
„ Világszéles felelősség a testvéregyházi dia- 
lógusban” címen. Brazília, Közép-Ameri
ka, Tanzánia, Libéria, Pápua-Újguinea és 
Magyarország evangélikus egyházának 
küldöttei július 8-10. között kihasználták 
a új bajor evangélikus püspök beiktatását, 
hogy előtte találkozzanak.

A Bajor Missziói Központ konferenciai 
központja dr. Hermann Vorländer igazga
tó vezetésével jól előkészítette a tárgyalá
sokat. Két fő téma határozta meg a konfe
renciát: egyrészt a régi missziói kapcsola
tokból, az egykori „anyaegyházak” és 
missziói munkájuk nyomán létrejött „fia
tal egyházak” spirituális és teológiai kér
dései, másrészt pedig a gazdasági világvál
ság okozta helyzet elemzése.

A beszámolók nyomán érdekesen bon
takozott ki a kép arról, mennyire külön
bözőek az afrikai vagy újguineai egyházak 
sajátos népi kultúrájából élő spirituális 
elemek az európai megszokott formáktól.

A bajor evangélikus testvéregy
ház a tavasz folyamán újabb jelét 
adta segitőkészségének. A neuen- 
dettelsaui diakóniai szervezet veze
tője, Hermann Schoenauer rektor 
és az Anyaház részéről Irmtraud 
Schrenk főnökasszony meghívta a 
Fébé Diakonissza Egyesület részé
ről Túrmezei Erzsébet főnöknőt és 
e sorok íróját, hogy a Wilhelm Lo
he által alapított nagy intézmé
nyük évi ünnepsége alkalmából 
partneri kapcsolatról szóló ünnepi 
megállapodást nyújtsanak át ne
künk.

A négyünk által aláírt okmány 
arról szól, hogy a két intézmény 
diakóniai, teológiai és lelkigondo
zási kapcsolatba lép egymással 
kölcsönös gazdagítás céljával. 
A szerződés közelebbről azt tartal
mazza, hogy e partneri kapcsolat
nak ki kell fejeződnie

-  a két anyaház eleven kapcsola
taiban;

-  egymás kölcsönös tájékoztatá
sában, intézményeik fontos esemé
nyeiről hírek cseréje vagy másfajta 
közlemények útján;

-  kölcsönös látogatásokban;

A missziói központban külön múzeum mu
tatja be a testvéregyházak anyagi-tárgyi 
kultúráját és az énekeskönyyvet is úgy állí
tották össze a konfereqcia számára, hogy 
abban minden jelen levő egyház megtalálja 
a maga saját énekeit. A korábbi évtizede
ket még jellemző atyáskodó, paternalista 
európai törekvéseket a fiatal egyházak irá
nyába mindenütt felváltotta az egyensúly
ra törekvés, az egyenjogúság megélése.

Nagyobb vitákat váltott ki azután a 
második téma, az ún. harmadik világ or
szágainak és ezzel együtt egyházainak is a 
függése gazdaságilag az európai országok
tól és Amerikától. Szakavatott közgazdá
szok elemezték a harmadik világ országai
nak eladósodását és a hatalmas kölcsönök
kel járó függőség és tehetetlenség érzését. 
Mindegyik partneregyház arra kérte a Ba
jor Egyházat, járjon közbe a német kor
mánynál és a nemzetközi gazdasági szerve
zeteknél a hatalmas teher enyhítése érdeké
ben, a főtémaként megadott világszéles fe
lelősség jegyében.

Egy-egy ilyen széles elemzés döbbenti rá 
az embert a nemzetközi szervezetek, benne

-fontos rendezvényeiken való 
részvételben;

-  munkatársak korlátozott időre 
szóló cseréjében;

-  továbbképzési rendezvényekre 
történő meghívásokban;

-szakkonferenciákon való rész
vételben ;

-  munkatervek cseréjében;
-  együttműködésben a diakóniai 

projektek és segítés terén;
-  új munkaterületek kiépítésére 

vonatkozó tanácsadásban és segí
tésben.

A megegyezés egyelőre négy év 
tartamára érvényes.

Egyházunk népe és szeretetszol
gálata, különösen pedig a Fébé sok 
próbatételen átment egyesülete bi
zonyára osztatlan örömmel és há
lával fogadja el a testvéri segítőke
zet. Ám ez azt is jelenti, hogy kül
földről fokozottan figyelnek az új
jászülető Fébé terveire és annak 
közegyházi összefüggéseire. Az 
Országos Presbitérium még ez év 
elején visszaadta tulajdonunkba az 
egykori Hűvösvölgyi úti épületet 
Anyaház céljaira. Átalakítása rész
ben saját erőből, részben külföldi

az egyházak tehetetlenségére a vüág tűrhe
tetlen helyzetének megváltoztatásával 
kapcsolatban. Két megoldási vonal kristá
lyosodott ki a résztvevők között: egyrészt 
a kis lépések megtételére kell hangsúlyt 
helyezni, „kezdjen el söpörni mindenki a 
maga háza előtt”, másrészt pedig az össze
fogás, a nagy távlatok keresése, országok, 
egyházak, népek, szervezetek együttes fel
lépése a fontos.

A tanácskozást vasárnap a nürnbergi 
St.-Lorenz-templomban tartott püspök
beiktató ünnepi istentisztelet zárta. Az új 
bajor püspök, Hermann von Loewenich 
tiszteletére megjelent óriási gyülekezetben 
ott voltunk a testvéregyházak képviseleté
ben. Az új püspök választott igéje a 73. 
zsoltár 28. verse: „Nekem olyan jó Isten 
közelsége! Uramat, az Urat tartom oltal
mamnak. Hirdetem minden tettedet!” 

Evangélikus egyházunk a bajor testvér
egyházon keresztül kapcsolatba került a 
tengerentúli testvérekkel. Szeretnénk majd 
lapunkon keresztül többet is megismertet
ni róluk és a lehetőségekhez képest tartani 
a kapcsolatokat. Dr. Harmati Béla

testvérek támogatásával megkez
dődött. Decemberben, a Fébé 70. 
születésnapján számos meghívott 
vendég tekinti meg új központun
kat. Sok anyaházi küldöttség jelez
te jövetelét. Reflektorfény vetődik 
munkánk segítőire -  vagy gáncso- 
lóira.

„A te néped készséggel siet a te 
sereggyűjtésed napján, szentséges 
öltözetekben; hajnalpír méhéből 
lészen ifjaidnak harmatja” Zsolt 
110,3. Dr. Fabiny Tibor

Bajor partnert kapott a Fébé Egyesületünk

ÖLTSÉTEK FEL A SZERETETETT
Diakóniai Konferencia 1994.

Többéves hagyománya van már a Diakóniai Evangé- 
lizációs Konferenciának, melyet minden esztendőben a nyár elején, Gyenesdiáson rendezünk. Azokat hív
juk évről évre erre a konferenciára, akik egyházunk szeretetszolgálatában tevékenykednek akár úgy, mint 
egy-egy otthon munkatársai, akár úgy, mint egy-egy gyülekezet diakóniai munkásai. Ezek a konferenciák úgy indultak, hogy átfogták egész egyházunk szeretet- szolgálati munkáját. Még az elmúlt két évben is így 
volt! Erre az évre azonban fordulat történt. Egy külön szerveződés következtében otthonaink munkatársai 
közül nagyon kevesen vettek részt konferenciánkon. -  Marginális kérdésem: Érdemes-e azok összetartozását szétforgácsolni, akik tulajdonképpen egy célért tevékenykednek egy egyházon belül? -  Bizonyára gyakrabban kellene a diakónia munkásainak a Szentírás fényében is találkozni, de a hétköznapi szolgálat becsületes ellátása sokkal több lehetőséget nem kínál. Amikor viszont kínálkozik egy közös lehetőség ki kellene használni. Akik Gyenesdiáson voltak 1994. 
június 20-23-ig, igyekeztek kihasználni.
Résztvevők: Soprontól Nyíregyházáig, Győrtől Pécsig, Kiskőröstől Bakonybánkig, voltunk ötvenen. Néhány otthoni dolgozó mellett többségben gyüleketi munkatársak.
Biblia tanulmány: Tamási Tamás iharosberényi lelkész három előadásban foglalkozott lKor 13. alapján Kolossé 3. fejezetével. Krisztusra mutatva, a krisztusi etikát elénk állítva sokszor megrázó módon szólt az igék kapcsán mai küldetésünkről. Szeretet... megbocsátás. .. Olyan kérdések kerültek elő, melyek meghatározták a bibliakörök munkáját, beszélgetését. Többen itt szembesülhettek életükkel, szolgálatukkal, hi
tükkel, s keresztyén életükkel.
Áhítatok: Reggel-este a megnyitó igehirdetés után az Útmutató igéi alapján. Szimon János soproni lelkész

1 elkötelezett diakóniai munkatárs -  szólt szolgála
tunk lényegéről, elkötelezéséről, feladatairól. 
Előadások: Két délután hangzott el egy-egy előadás, melyeket megbeszélés követhetett. „A lutheri teológia családképe” -  Lábossá Lajos esperes előadása rendkívül intenzív megbeszélést váltott ki. Mit tehetünk -  a helyünkön -  a családokért? A Családért! Ezzel természetesen összefüggött az a kérdés is, hogy van-e egyáltalán olyan család-képünk, mely reménységre jogosít? Megoldást nem tudtunk adni, viszont az egyértelművé vált, hogy család nélkül, a családi összetartó erő nélkül kevés remény van a jövőre nézve.A másik előadás a „Házi, otthoni gondozás szükségessége, lehetőségei, feltételei” címen hangzott el e sorok írója részéről. Az előadás olyan gyakorlati kérdéseket feszegetett, melyek a résztvevők szolgálatával 
nagyon is összefüggnek.
Fórum: három este is volt. Beszámoló hangzott el a Győri Diakonissza Anyaház nem egyszerű szolgálatáról. Hogyan lehet ma folytatni azt a munkát, ami négy évtizede megszakadt? A próbálkozások kudarcai mellett, mégis reménységgel terveznek. I  Gyülekezeti diakóniai munkák eredményei, kérdései és kétségei kerültek elő. -  Néhány Otthonból mégiscsak voltak, a képviselők a napi gondokról, feladatokról szóltak. 
Jövő: A jelenlévők egyértelmű határozottsággal mondták el, hogy folytatni kell. Folytatás 1995 június végén. De azt is elmondták, hogy jobb lenne együtt, keresztbe szervezések nélkül.
Köszönet: a Gyenesdiás Kapemaum Otthon vezetőjének -  Szabó Ferencnének -, és munkatársainak a konferencia minden gondjában való segítésért és a gazdag ellátásért. -  Köszönöm a résztvevőknek, elő
adóknak, munkatársaknak, hogy rendezhettünk eg/ hitünkben, szolgálatunkban erősítő konferenciát!
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Furcsa dolog ez!
Ha hátizsákot veszek a hátamra, és elutazom 
egy másik országba, máris turista vagyok.
De ha az ottlakók idejönnek, ők a turisták, 
és én vagyok itthon, mert ismerem a környéket, 
eligazodok az utakon, és itt érzem otthon magam. 
De nem lehetek egyszerre két országban otthon. 
Vagy mégis?
Jézus azt mondta:
„Az Isten országa közöttetek van!”
Ott, ahol hallgatják és befogadják Öt.
Köszönöm, Uram e „kettős állampolgárságot” ! 
Azt, hogy bárhová megyek is a nagyvilágban, 
mindig, mindenhol otthon lehetek, 
a Te országodban!

BARANGOLÁS BIBLIAI TÁJAKON 

Heródes és Kajafás palotája

Heródes
palotája
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Aligha gondolnánk első ránézésre, hogy a domb. 
amelyen a templomtér és a templom épületei találha
tók, nem más, mint a Sión hegy, amelynek Izráel népe óriási jelentőséget tulajdonított: Innen, a templom
ból, a Sionról érkezik az Úr vezetése, igéje, szabadítá- 
sa választott népéhez.Jeruzsálem nyugati szélén, egy, a Sionnál kicsit 
magasabb hegytetőn épült fel Heródes pompás palotája. A népszerűtlen uralkodó az épületegyüttest ma
gas fallal zárta el a város lakói elől. A falakat bástyák
kal is megerősítették. A bástyák közíjj kiemelkedik a , palota északi részén álló háromé torony, melyekről 
szinte az egész városban szemmel lehetett tartani az 
eseményeket. A falak között helyet kapott egy lakta
nya is, valamint voltak a palotában fürdője, s egy kert, 
oszlopcsarnokkal, ahol az uralkodó többszáz vendég 
részére is rendezhetett fogadásokat.

A palotaegyüttestől délre állt Kajafás főpap palotá
ja. Az épület egy belső udvart vett körül, így védve a 
főpap kertjét a kíváncsi szemek és ártó kezek ellen. 
Jézus szenvedéstörténetében az evangéliumok is megemlítik ezt az udvart:

Miután pedig elfogták Jézust, elvitték és bekísérték 
a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Mikor 
az udvar közepén tüzet raktak, és körülülték, Péter is 
leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta 
őt egy szolgáló, szemügyre vette, és így szólt: „Ez is 
vele volt.” Ó azonban letagadta, ezt mondva: „Asz- 
szony, nem ismerem őt!” Rövid idő múlva más látta 
meg, és rászólt: „Te is közülük való vagy!" De Péter

így válaszolt: „Ember, nem vagyok!” Körülbelül egy óra múlva másvalaki is bizonygatta: „De bizony, ez 
is vele volt, hisz ő is Galileából való.” Péter azonban ismét tagadott: „Ember, nem tudom, mit beszélsz.” Amint ezt kimondta, hirtelen megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt 
mondta neki: „Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem.” Aztán kiment, és keser
vesen sírt.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Hol van megírva?”
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Ez volt az a keresett mondat, amelyet Máté evangé
liuma 6. részében, a 11. versben találunk megírva. A helyes megfejtéseket beküldők neveit lapunk követ
kező számában olvashatjátok majd.

A játékban feltettem három plusz kérdést is, me
lyekre a jó válaszok a következőképpen hangzanak: 
Jézus tanítja ezekkel a szavakkal imádkozni tanítvá
nyait a Miatyánkban, ami a Hegyibeszédben olvasha
tó. Kis eltéréssel megtalálható ez a mondat Lukács 
11,3-ban is.

A következő héten hasonló játék indul. Annyit 
elárulok már most, hogy abban a magánhangzóké 
lesz a főszerep.
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A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

F I A T A L O K N A K
Szeretnék most beszélgetni ve

led, Uram, ebben a csöndben. Este 
van, fáradt vagyok, hosszú volt ez 
a mai nap. Pattog a tűz, és bennem 
most sok érzés, gondolat kavarog. 
Utoljára vagyunk most itt együtt, 
holnap hazaindulunk. Végétért ez 
a tábor. Bennem most készül a lel
tár: volt sok-sok jó, néha egy kis 
rossz is. Szeretnék mindenért kö
szönetét mondani neked!

Uram, legelőször is azért álda
lak, hogy eljöhettem. Olyan jó volt 
találkozni egymással, és megismer
ni azokat, akiket eddig csak látás
ból, vagy egyáltalán nem is ismer
tem. Köszönöm neked a vidámsá
got, a sok-sok tréfát, derűt, a dalo
kat, előadásokat és beszélgetése
ket, a barátokat. Köszönöm a szép 
időt, a fürdést a tónál, a kirándu
lást és játékot, a zivatart, ami az 
erdőben ért utol minket, a magas-

Köszönöm
lest, az öreg tölgyfát, a kicsi pata
kot. Köszönöm a palacsintát, a 
jégkrémet és a spenótot is! Köszö
nöm, hogy mindent megadtál, 
amire szükségünk volt! Végül, 
Uram, köszönöm a csöndeket, 
amikor különösen is közel léptél 
hozzám. Olyan jó tudni, hogy 
egész életem, mindenem, minden 
pillanatom a Te tenyeredben van 
elrejtve! Nem kell félnem, mert őr
zői és megtartasz két kezedben.

Bocsásd meg, hogy mégis olyan 
sokszor elfelejtettem ezt! Harag, in
dulat, irigység volt bennem, és nem 
szerettelek igazán. Talán most is 
ilyen érzések kerítenek hatalmuk
ba. .. Te tudod, hogy milyen vagyok. 
Ismersz engem. Ennek ellenére is 
szeretsz, hiszen az életed adtad.

Bocsáss meg nekem, és indíts el, 
hogy újra és újra újat kezdhessek 
veled.

Olyan jó nézni ezt a tüzet, a ma
gasba csapó lángokat. Te is ilyen 
tüzeket gyújtasz emberek szívében. 
Kérlek, tedd meg ezt az enyémmel 
is! Telepedj mellém, Istenem, és 
szólj! Szólíts meg most is, és hívj! 
Igen, érzem, hogy most egészen 
közel vagy hozzám, itt vagy mellet
tem. Jó ez a csönd veled.

Éleszd a szívem lángját, gyújtsd 
meg a Te örömöd és szereteted tü- 
zét az én életemben is! Ne engedd, 
Uram, hogy kialudjon ez a lán
gocska, de ne engedd azt sem, 
hogy húnyó parázsként pislákol
jon ! Légy velem, hogy én is világí
tani és melegíteni tudjak másokat. 
Hiszen ezért élek, és erre tanítasz 
engem.

vgy

Ez 47 ,1 -12
Minden kihalt és sivár -  meghalt az élet. A kiszá

radt puszta vízre vár. A látvány siralmas: száraz fa
csonkok meredeznek az ég felé a perzselő napfényben, 
és a fogcsikorgatóan hideg éjszakában. A fű sárgán 
zizeg, sehol egy madárdal, egy lombsuttogás. Halotti 
csönd -  Isten nélküli világ. Vagy mégsem? Uram, itt 
vagy valahol? Igen, tudom, Te itt vagy a pusztaság
ban is, hiszen látom a templomod: ott magasodik egy 
hegyormon. Miért rejtőzöl el mégis -  miért pusztul el 
minden? Uram, felelj!

Mi ez a furcsa zaj? Mintha vízcsobogás hangja len
ne! Most látom csak: a templom küszöbe alól egy 
forrás fakadt, a víz ott csordogál a kapu déli oldalánál. 
Először csak parányi ér, aztán csermellyé duzzad, majd 
patak lesz belőle. A víz egyre árad a templomból, a 
patak folyóvá, majd folyammá szélesedik. Keresztül
szeli a pusztaságot, és amerre csak kanyarog, nyomá
ban mindenütt megszületik az Élet. Fű sarjad, virág 
nyílik, apró, zöld levelet bontanak a halott fák. A víz

mindenhová eljut, végül beleömlik a halottvizű, beteg 
tengerbe, és az egyszerre meggyógyul romlottságából. 
Csak a pocsolyák és tócsák maradnak gyógyulatlanul, 
sósán, mert makacsul elzárkóztak az élő víz elől.

A folyóparti fák gyümölcsöt érlelnek. Olyan ter
mést érlelnek, amely nem fogy el, bőségesen teremnek, 
havonta újat. Eledel és orvosság terem a semmiből az 
élő víz nyomán.

Uram! Csodálom hatalmadat. Forrást fakasztasz, 
hogy újjáéledjen minden. Te láttad, Uram, hogy az én 
szívem is halott és sivár. Elszáradtam, kiszáradtam. 
De megláttál nyomorúságomban, és forrást fakasz
tottál értem -  bennem is. Érzem, hogy az élő víz 
folyamai lassan elérnek -  újjáéledek. Száraz életem, 
mint a folyóparti fák, levelet hajt, és virágozni kezd. 
Gyümölcsöt hoz, amely a Te hatalmadat, jóságodat 
dicséri. Uram! Naponként szükségem van erre a vízre, 
igédre, hiszen enélkül újra és újra kiszáradok, vagy 
tócsává, pocsolyává válók. Tudom, hogy megadod 
ezt nekem. Köszönöm.

Ámen

NEKED
Sokáig nélkülem éltél. Jártad a magad 

útját, ahogyan annyi sok ember teszi. 
Gyermekként fontosabbak voltak a bará
taid, a focizás, játék, a közös csínytevések. 
És persze, vasárnap mindig akkor volt a 
legjobb film a tévében, amikor istentiszte
letre hívtak a harangok. De azért legtöbb
ször eljöttél.

Aztán később, ahogy az évek múltak, 
más dolgok foglalkoztattak. Egyre több 
kérdés feszült benned. Feleletet kerestél ar
ra, hogy miért élsz, mi a helyed a világban, 
kihez, hova tartozol, egyáltalán, kinek 
fontos, hogy te élsz -  éppen itt és most?

Akkor még nem tudtad, hogy nekem 
fontos vagy. Nem hallottál, vagy talán 
nem akartál hallani rólam. Keresni sem 
kerestél -  pedig már akkor megtaláltalak. 
Anélkül, hogy tudtál volna róla, az enyém 
voltál. Hiszen érted haltam meg!

Aztán eljött az a pillanat az életedben, 
amikor neked is döntened kellett. Én már

döntöttem -  melletted, most rajtad volt a 
sor. Átlépni azon a vonalon, amely az új 
élet útjának határát jelzi, és elindulni -  
velem.

Megszólítottalak. Először csak egészen 
halkan, mint ahogy a szellő borzolja végig 
a fűszálakat. Valami talán megmozdult 
benned, de még elnyomták a hangomat a 
világ zajai.

Aztán lassan, bátortalanul elindultál. 
Sok mindent nem értettél meg, csak azt 
érezted: engedelmeskedned, menned kell. 
Valami megfoghatatlan, új érzés kerített 
hatalmába. Kezdted érteni, hogy nem vé
letlenek összefüggése az, hogy élsz, hanem 
igazi célja van az életednek: Atyám házá
ban neked is helyet készítettem.

Elhívtalak -  mert szükségem van rád, 
mert fontos vagy nekem, és feladatod van 
a világban. Elhívtalak, hogy te is hívj, éld 
oda mások elé, ami a szívedben dobban. 
Elhívtalak, hogy szeress, szolgálj, hogy a 
Másikért élj. Elhívtalak, mert van hely 
számodra is az örök élet országában.

Most itt vagy. Hallgattál rám, és elin
dultál. A célig még hosszú az út, de biztos 
lehetsz, hogy minden lépés egyre közelebb 
visz. Bár tudom, hogy sokszor kétségek 
gyötörnek, félsz, elfáradsz a hit harcában. 
Szenvedések és megpróbáltatások érnek 
majd, de ne félj, melletted vagyok!

Hiszen tudod, én is szenvedtem -  az 
egész világért, érted is! Átéltem a kétség- 
beesés legsötétebb óráját, az egyedüllétet, 
az elhagyatottságot. Mégis győztem. Mert 
a szeretet erősebb és hatalmasabb a halál
nál.

Megváltottalak -  és tied az Élet. Ez a 
legnagyszerűbb, legcsodálatosabb, ami 
csak létezik. Az örök élet evangéliumát 
adtam a szívedbe, hogy ez bátorítson, ami
kor nehéz az út, és ez vezessen tovább. Az 
Élet vár, és az Atya felkészít, megszilárdít, 
megerősít és megalapoz téged, hogy élő 
kőként épülhess be a Szeretet Templomá
ba.

TŐLEM

. vigília

RÓNAY LÁSZLÓ

Erkölcs 
és irodalom
A magyar irodalom rövid története

A z a  tény, hogy anyanyelvem magyar, 
és m agyarul beszélek, gondolkozom, 
írok, életem  legnagyobb eseménye, 
m elyhez nincs fogha tó ... Ebben az 
egyedülvaló életben csak így nyilatkoz- 
hatom  meg igazán.

(Kosztolányi: Ábécé a nyelvről és 
lélekről)

Ahhoz, hogy az olvasó Kosztolányi szavait átérezze, kell, hogy a magyar nyelvet, anyanyelvét a maga szépségében ismerje, magyar irodalmunkat pedig a maga valóságában, történeti folyamatában, kezdettől napjainkig -  félremagyarázások és átmagyarázások nélkül -  olvashassa. Igaza van Ró
nay Lászlónak, amikor „Erkölcs és irodalom” címmel most megje

lent irodalomtörténetéről azt írja: „Szokatlan és merész vállalkozás 16 iv terjedelemben összefoglalni a magyar irodalom történetét kezdettől máig” és talán nehezebb is a válogatás, az idézetek kiemelése, egyeztetése úgy, hogy az írói, költői művekből az erkölcsi érték, a nemzet erkölcsét jobbító szándék kellőképpen előtérbe kerüljön. Mégis igyekszik irodalmunk fejlődésének teljes képét adni. Az ősi emlékektől a civilizáció kezdetétől, a bencés reformmozgalommal párhuzamosan kialakuló régi magyar kultúra jelentkezésétől fejezetenként és korszakonként vezet végig a fejlődés útján, a történeti művektől a bibliafordításokig. A kései kolostori irodalomtól (Temesvári Pelbart) a humanista irodalom jeleséig (Janus Pannonius), majd a protestáns énekszerzők (Bornemissza Péter) vagy a Száz fabula szerzője (Heltai Gáspár), a históriás énekek szerzői (Tinódi Sebestyén, Ilosvai Selymes Péter) követik egymást az első nagy magyar költő, Balassi Bálint jelentkezéséig. A reneszánsz irodalom a protestáns irodalmárokkal, majd a magyar barokk elterjesztése a jezsuiták szerepével, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós, Bethlen Miklós, Apáczai Csere, a Rákóczi kor irodalmi műfajai (Mikes Kelemen), a felvilágosodás kora Bessenyei Györggyel, a magyar klasszicizmus a jelentkező konzervativizmussal és szentimentalizmussal, a jakobinusok Batsányival az élen, Kazinczy és köre, a reformkor irodalma a Széchenyi eszméit követő Kölcsey Ferenccel, Vörösmarty- val, a romantikus prózaírók Eöt

vös Józseffel az élen -  nemzeti iro
dalmunk fejlődésiránya. A politikai küzdőtéren erősödő reform- nemzedék az irodalomban is jelentkezik Petőfivel az élen, Arany János, Tompa, Gyulai Pál, Kemény Zsigmond, az átmeneti kor irodalma Jókaival, az önkényuralom éveiben, Vajda, Madách, Reviczky, Katona, hogy csak néhányat említsek, a századvégén Mikszáth népszerűsége, az őt követő népies Gárdonyival. A századforduló elbeszélője Herczeg Ferenc s az irányzatok keveredése:, Ady, Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Juhász Gyula, József Attila, a prózaírók Móricz, Krúdy, Füst Milán, Szabó Dezső, Kaffka Margit, Kassák, az irodalmár költő Sík Sándor, Márai, Déry, Dsida, Ily- lyés Gyula, Sütő András, Csoóri, Konrád György -  mai irodalmunk megosztottságáig tiszta képet igyekszik adni a szerző nemzeti irodalmunk fejlődéséről.Különösen hasznos azok számára, akik az elmúlt évtizedekben a kihagyások, elhallgatások révén, sok esetben hamis képet kaptak irodalmunkról. Fontos a fiataloknak, hogy nemzeti irodalmunk leendő ápolói, gyarapítói igazságra, szépségre és magasabb erkölcsi szintre vezető úton haladjanak. A könyv a maga jól kialakított tömörségében is könnyen érthető, követhető. Mulasztást pótol és érdeme, hogy az olvasót továbbolvasásra, bizonyos részletek, bizonyos fejezetek bővebb megismerésére serkenti.Áz „Erkölcs és irodalom” a Magyar Könyvalapítvány támogatásával jelent meg.

Sebeiken Pálma

A RIMASZOMBATI EGYESÜLT PROTESTÁNS GIMNÁZIUM
Gömör megyében a XIX. század közepén két jelentős 

gimnázium működött: az evangélikusoké Osgyánban és a 
reformátusoké Rimaszombaton. A szabadságharc bukása 
után mindkét intézmény nehéz helyzetbe került. Ez nemcsak 
anyagi téren jelentkezett, hanem más formában is; az ön
kényuralom mindkettőtől megvonta a „nyilvánossági jo 
got”, vagyis az itt szerzett bizonyítványokat nem ismerték el 
teljesértékűeknek.

Ebben a nehéz helyzetben a két iskola és azok felettes 
egyházi hatóságai szokatlan lépésre szánták el magukat. 
1853-ban a két intézményt egyesítették. Az egyesült protes
táns főgimnázium ettől kezdve a rimaszombati iskola épüle
tében működött.

A fúzió utáni évtizedekben a két egyház Rimaszombaton 
súrlódásmentesen tudott együttműködni. Az igazgatók sze
mélye évenként változott; az egyik tanévben evangélikus, a 
másikban református vallású vezető állt az intézmény élén.

Pénzügyi téren szerencsésnek bizonyult a fúzió, mert az 
anyagi nehézségeket ily módon sikerült áthidalni. A taninté
zet egyébként a kezdeti időszakban hat osztályos volt; ké
sőbb vált nyolc évfolyamúvá. Évente átlagosan 6-14 tanár 
oktatott itt. A tanulói létszám általában 200 körül járt kez
detben ; később 300 főre növekedett tanévenként.

Az 1853/54-es első tanévben az evangélikus Terray K ároly 
volt az igazgató. „A mi-célunk élő nemzeti nyelvünk mívelé- 
se, nemzeti irodalmunk gyarapítása, tehát nemzeti mívelődés 
-  irta Terray Károly az iskola ekkori értesítőjébe. -  A jelen 
nemzedék értse meg a régieket, tanuljon és mívelődjék példá
jukon ; -  s a tiszta nyelvformákkal és századok tapasztalásai
val felkészülve és gazdagítva, saját nemzeti tudományterein 
működjék.”

Már ez a program is jelezte: az egyesült protestáns főgim
názium a hazafias érzésre nevelt és -  bár burkoltan -  szembe- 
nállt az önkényuralommal. „A haladó nemzeti gondolkodás 
szigete volt ez az iskola a nemzeti elnyomás tengerében” -  
állapította meg joggal R ejtő  István irodalomtörténész.

Terray Károly -  aki négy alkalommal volt igazgató -  
magas mércét állított a tanárok és a diákok elé. „Belső 
hivatás és ügyszeretet, s innen önkényt folyó lankadatlan 
munkásság és vas türelem” -  ezeket tekintette a pedagógus 
munkájában fő követelménynek. A diákoktól pedig elvárta 
a szorgalmat, a tiszteletet és a fegyelmet.

Terray Károly, Fábry Z o ltán  és más tanárok 1859-ben 
örömmel üdvözölték Bach  rendszerének bukását. Ez év ok
tóber 27-én a főgimnázium merész hangú K azinczy-ünne- 
pélyt rendezett. Ezen kiemelték az irodalom szerepét a nem
zet ébresztésében. Ekkor alakult meg az iskola önképzőköre.

1857-től kezdve a rimaszombati gimnázium diákja volt 
M ikszá th  Kálmán. Itt bontakozott ki írói tehetsége. Az ön
képzőkörben olvasta fel első novelláit és néhány versét is. 
Több pályázaton nyert díjat.

Mikszáth később a rimaszombati főgimnáziumra emlé
kezve kiemelte: a „lutheránus” tanárok közül különösen 
Terray Károly és Fábry Zoltán „álltak nagy magaslaton. 
Keményfejű magyarok mindketten, kik az ő erős várukba 
vonulva, az iskola falai közé, semmit sem engedtek abból a 
szellemből, amely immár évek óta lépcsőzet volt a kazama
tákba és a börtönökbe.” Az író ezzel a főgimnázium meg 
nem alkuvó hazafias szellemére utalt az önkényuralom ide
jén.

A kiegyezés után az iskola nyugodtabb körülmények kö
zött folytathatta munkáját. Az 1867 utáni időszak tanárai 
közül ki lehet emelni Terray Gyula nevét, aki 1871-73 között 
az önképzőkört vezette. (Később evangélikus lelkész lett 
különböző felvidéki városokban és komoly közművelődési 
tevékenységet fejtett ki.)

A város lakói az évtizedek folyamán büszkén tekintettek 
a főgimnáziumra. Erről több mű is jelent meg. 1878-ban 
kiadták a főgimnázium Emlékkönyvét „negyedszázados 
fennállásának emlékéül." 1899-ben pedig a városban jelent 
meg Bodor István  könyve „A rimaszombati egyesült protes
táns főgimnázium története" címmel. A szerző joggal emelte 
ki, hogy az iskola az önkényuralom idején „a nemzeti ébre
dés előmozdításában és a hazafias szellem terjesztésében nem 
maradt az utolsók között.”

Több, mint félévszázados fennállás után az államfordulat 
vetett véget ennek a főgimnáziumnak. Rimaszombat Cseh
szlovákiához került és ez a protestáns iskola is megszűnt...

A 140 éve megalakult rimaszombati egyesült protestáns 
főgimnáziumnak komoly érdemei voltak. Az adott helyzet
ben ez a fúzió reálisnak bizonyult. A rimaszombati intéz
mény azonban kivételes esetnek számít; az újabb időkben 
nem tekinthető követendő példának.

Dr. Merényi László
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„NE HAGYJÁTOK A TEMPLOMOT, S AZ ISKOLÁT!” A  s o p r o n i  t a n í t ó k é p z ő s ö k  t a l á l k o z ó j a

Ez a próféta-költői felhívás hatot
ta át a két bakonyvidéki község hála
adó ünnepre gyülekező népét, ami
kor S ze b ik  Im re  püspök szolgálatá
val N a g yg y im ó to n  templomát, H o -  
m okbödögén  pedig volt iskoláját 
gyülekezeti házként vette ismét bir
tokába. A krónikás szerint a B a- 
ko n yv id éken  „P ápaugod  voltak a re
formáció gyújtópontjai a 16. század 
első felében. Ez a vidék az Enyingi 
Török Család birtoka volt, majd ifjú 
Nádasdy Tamásé lett, aki Ugod föl
desuraként hű védője és támogatója 
volt a protestánsoknak.” Nagygyi
móton -  akkor még Gimót néven -  
az 1703-as jegyzőkönyv szerint „ ...a  
gimóti Ekklézsia is lutheránus volt és 
egy Miklós nevű prédikátor még 
Csótra is eljárt...” . A reform átusok
kal közösen tarto tták  fenn a gyüle

kezetét és iskolát az 1780-as évi szer
ződés szerint: „.. .az egyházi terheket 
közösen viseljük, a tanitó  egyszer 
lutheránus, egyszer kálvinista le
gyen.” Tíz év elteltével azonban szét
válnak és önállóan iskolát és tanító
lakást építenek, majd „kölcsönmag- 
tárt hoznak létre” templomépítési 
alapként. Ekkor m ár a hom okbödö- 
gei gyülekezettel keresik a kapcsola
to t és résztvállalnak az anyagyüleke
zeti lelkészlak építésében. Az 1900-as 
évek elején azonban szükségessé vá
lik új iskola és tanítólakás építése, 
valamint a templom utáni vágyuk is 
megvalósul. Több éves tervezgetés, 
véleményezés alapján a falu lapályos 
részéről megszabadulva dom bon 
építik meg a mai napig is a község 
kiemelkedő egyházi épületeit. 1910- 
ben m ár új iskola és lakás várja taní
tóját és gyermekeit a templomában 
járó  247 lélekszámú gyülekezetnek. 
Hittel és ragaszkodással rendeznek 
be iskolát és templomot, oltárt m ű
vészi oltárképpel és orgonával. Mi-

H A S Z N O S  ÓRÁK  
AZ E L Ő ZETESBEN
A börtönt vagy az előzetes fogva tar
tást mindenki másképp éli meg. Valaki 
képes testileg és szellemileg is frissen 
tartani önmagát, mi több: tanul, olvas, 
sportol, s új emberként lép majd a sza
bad világba. Mások gyengébbek, meg
törnek, apátiába zuhannak, nem talál
ják életük további értelmét. Megint 
mások vagánykodnak, vagy közönnyel 
leplezik érzelmeiket. Ám minden em
ber eljuthat egy olyan pontra, legyen 
bár „seftes” a rácsok mögött is, legyen 
bár „professzor” a többiek között, mi
kor veszni látja az élete célját. Mikor 
egy olyan társat kívánna, akivel komo
lyabb dolgokról is szót ejthetnek, mint 
a napi koszt minősége vagy a bűnlajst
romok unos-untalan (szórakozásból 
való) elmesélése, mikor a lélek fásultsá
ga ellen már nem tehet semmit. Mi hát 
a megoldás a lelki kondíció újbóli meg* 
teremtésére? A Markó utcai előzetes 
falai között erre is megtaláltam a vá
laszt, mikor Görög Tibor evangélikus 
lelkésszel beszélgettem.

Szavaiból kiderült, négy éve foglal
kozik börtönmisszióval, s jelenleg ez a 
tevékenység tölti ki napjait. Ez az egyik' 
oka annak, hogy a konkrét missziós 
munkát (istentiszteletek, lelki segély) 
színesebbé kívánja tenni. Az emberi 
élethez, mint elmondta, más dolgok is 
hozzátartoznak. A lélek teljesebbé, ne
mesebbé válhat a hasznos tevékenysé
gek, a munka és a tanulás által is. E célt 
tartva szem előtt egy foglalkozássoro
zatot szervez, mely fontos kiegészítőjé
vé válhat a lelkészi tevékenységnek. 
A jelentkezők önképzőköri munkában 
vesznek részt, ahol a meghívott elő
adókkal beszélgethetnek majd a ma
gyar és a cigány irodalomról, a termé
szettudományokról. Egy másik foglal
kozás keretében hasznos tevékenysé
gek elsajátításához kapnak segítséget a 
lelkesedők. Itt azonban problémák 
adódnak, méghozzá anyagiak. Hiszen 
a varráshoz, a gépíráshoz, az orgoná- 
láshoz gépek és hangszerek kellenek, 
így -  egyelőre -  marad a gyertyaöntés 
elsajátítása, mely hasznos tevékenysé
get a szabadulok esetleg „új” életükben 
is kamatoztatják. A foglalkozások leg
főbb célja természetesen nem a mester- 
képzés, hanem a kedvcsinálás, az eset
leges tehetségek fölkutatása és tovább
képzésre, tanulásra ösztönzése. A har
madik terület az ünnepi műsorokra va
ló fölkészülés. A jelentkezők szavalato

m én évekkel előbb renoválhatták a 
templom külsejét, most érkezett el az 
idő annak belső újítására. M ájus hó
napban elvégzett festői m unka után 
asszonyok, férfiak odaadó m unkájá
val érkezett el az idő, hogy a 120 
lelkes gyülekezet ismételtén lakozást 
vehessen ragyogóan tiszta „Isten
házában”, hálaadó istentisztelettel.

Szentháromság 2. vasárnapján 
délelőtt érkezett Szebik Imre kerületi 
püspök, hogy V arga G yö rg y  esperes
sel és G örög Z o ltá n  lelkésszel végezze 
megáldó pásztori szolgálatát. A püs
pöki igehirdetés a Zsoltáros hitvallá
sával: U ram , szeretem a házadban 
való lakozást -  A Te házadhoz való 
féltő szeretet emészt engemet -  éb
resztette a  teli templom népét a ke
resztyén élet gyakorlására. E helyen 
— m ondta -  az erőnek a Lelke m un
kálkodik és itt halljuk minden alka
lommal, mit ad Isten az Ő népének. 
Törvényével u ta t m utat, megőriz, 
megvéd és Evangéliumával megaján
dékoz békességgel és felövez szeretet
tel. Legyen drága az ünnepek meg
szentelése Jézussal, az Ő Igéjével, 
mert azok a „boldogok, akik Igéjét 
hallgatják és m egtartják”, cselekszik 
mindenkor. Püspöki igehirdetésre fe
lelt G yim ó ti E n ik ő  tanuló, templom
ba hívő szóló-énekével, amelyet V ar
g a  G yö rg yn é  tan íto tt és orgonával 
kísért.

Közgyűléssel folytatódott az ün
nepség, amelyet M o ln á r  J ó z s e f  gond
nok köszöntő szavai nyitottak meg, 
majd G örög Z o ltá n  ismertette a

templom belső felújításának az 
anyagi részét. Ismertetve a hívek szí
ves adakozását és a 12 férfi és 27 
asszony fáradságot nem ismerő ta 
karító munkáját. Megköszönte a 
püspök segítését a kerületi adom á
nyért és külön is a  mai napA t, am e
lyen áldását ad ta hitébresztő szol
gálatával tem plom át szerető né
pünkre. Külön köszöntötte özvegy 
B á rá n y  L á sz ló n é t, aki férjével 20 
éven á t gondozója volt e leánygyü
lekezetnek, és orgonistaként vezet
te istentiszteletét. Köszönetét m on
dott G őcze L á sz ló  festőnek, a község 
vezetőségének, akik egy évvel előbb 
m ár visszaadták az iskolát és tanító
lakást, előbbiben m ár a tél folyamán 
tarthattak  összejöveteleket. Igével 
köszöntötték a gyülekezetét. Varga  
G yö rg y  esperes és K iss A tt i la  egyház- 
megyei felügyelő, Á g o sto n  Ferenc  ge- 
csei felügyelő, valamint a jelenlevő 
lelkészek. írásban jövő köszöntése
ket Németh Tibor nyug. lelkész kö
szöntését ismertetve, köszönetét 
m ondott Nyers Andrea és Szécsi 
Beáta versmondásáért, majd püspök 
imádsága zárta a közgyűlést. Az 
ősziesen induló júniusi vasárnap a 
déli órákban m ár a nap melegét 
árasztotta, a vendégek pedig a köz
ség kultúrházában fogyaszthatták a 
hitben és szeretetben szolgáló asszo
nyaink ételeit. M ajd asztali beszélge
tés után együtt indultunk sokan a 
hom okbödögei anya-gyülekezeti ün
nepre.

Tóth Sándor

KITÜNTETTÉK GÉMES ISTVÁN LELKÉSZT
Amint arról a  S tuttgartban m egjelenő „ÚTITÁRS" című evangé
liumi lap ez  évi 2. szám ában  beszám olt, a stuttgarti m agyar 
gyülekezet 1993. évi karácsonyi istentisztelete előtt K á lm á n  
A tt i la  kultuszm inisztérium i állam titkár á tad ta  G é m e s  I s tv á n n a k ,  
a W ürttem bergben élő m agyar protestánsok lelkipásztorának, 
a „Pro Cultura H ungáriáé" nevű em lékérm et, így köszönve meg 
a  Külföldön Élő M agyar Evangélikus Lelkigondozók Munkakö
zö sség e  jelenlegi elnökének sok-sok éves fáradozását, munká
ját, am elyet a m agyar kultúra m egőrzése  é s  ism erte tése  é rde
kében végzett.

kát, dalokat, nótákat, táncokat tanul
nak. Az első fellépés, ahová a püspök 
urat is szeretné meghívni Görög Tibor, 
augusztus 20-án lesz, de a karácsony 
megünneplését is tervezik. A sok ci
gányfiatal miatt a cigány folklór eleme
iből (koreográfus segítségével) is megp
róbálnak egy zenés, táncos műsort ösz- 
szeállítani.

Újabb érdekes és humánus kezdemé
nyezés színesíti tehát az előzetesben lé
vők hétköznapjait, az anyák napi meg
emlékezés és a nyelvtanulás beindítása 
után is. Görög Tibor áldozatos szerve
zőmunkája meghozhatja gyümölcsét: 
közösséget teremt, egy olyan közössé
get, melyben az összetartó erő. nem az

egy helyre zártság, hanem az együttes 
cselekvés. A foglalkozások mellett a 
lelkész nem adja föl papi hivatását sem, 
hiszen megtartja továbbra is a vasárna
pi istentiszteleteket, a magánbeszélge
téseket, modern, emberközpontúbb 
teológiafölfogásával szeretné az előze
tesben lévő fiatalokban elmélyíteni a 
bizalmat Isten és a vallás iránt.

Novák Valentin

(Megjelent a Pest megyei Hírlap 1994. 
június 11-iki számában)

*

A fenti szolgálatok megvalósításához a SO
ROS ALAPÍTVÁNY sietett segítségünkre 
354 000 Ft segéllyel. Köszönet érte!

Június végén két napos találkozóra gyűltek össze 
a Soproni Evangélikus Tanítóképző Intézet egyko
ri növendékei. Az egyetemes találkozó megrende
zésének gondolata ez év tavaszán vetődött fel. 
A szervezés nem könnyű munkáját Szabó György 
és Mágel Ágost öregdiákok vállalták. A hívó szóra 
mintegy százan keltek útra az ország különböző 
községeiből, városaiból. De jöttek iskolatársak 
Ausztriából, Németországból, sőt Finnországból 
is. Sokukat elkísérték szeretteik, hogy együtt örül
jenek férjükkel, édesapjukkal, nagyapjukkal. 
Öröm volt látni, ahogy a megőszült, hatvan, het
ven, nyolcvan év feletti férfiak, egykori diáktársak 
ölelték, köszöntötték egymást.

Az egybegyűlteknek az Evangélikus Líceum 
adott otthont, szállást és kitűnő ellátást. A házi
gazda teendőket dr. Berta Árpád igazgatóhelyettes 
és dr. Németh Csaba, a Líceumi Diákszövetség 
titkára látta el. Az ünnepi közgyűlésen dr. Hunyadi 
Zoltán öregdiák köszöntötte a résztvevőket, köz
tük dr. Kárpáti Lászlót, a volt intézet egyetlen élő 
tanárát. A diákévekre is emlékező köszöntő szavak 
után Major Sámuel öregdiák „Mementó” című 
költeménye hangzott el Békési József öregdiák tol
mácsolásában. Ezt követően az 1930 és 1954 kö
zött végzett 25 évfolyam egy-egy képviselője adott 
tájékoztatást osztályukról, az osztálytársak életé
nek, sorsának alakulásáról. Szó volt élőkről és 
holtakról, igazgatókról, tanárokról, diákokról. 
A már elhunyt diáktársakra, tanárokra néma felál
lással emlékeztünk. A közös vacsorát pedig éjsza
kába nyúló baráti beszélgetés követte.

Az ünnepi program másnap -  vasárnap -  dél
előtt az egykori iskolánk színhelyén folytatódott. 
Az 1983-ban elhelyezett emléktáblánál Szabó Géza 
öregdiák olvasta fel Rozsondai Károlynak -  az inté
zet utolsó igazgatójának -  az iskola 99 éves törté
netét megörökítő írását. A Soproni Evangélikus 
Tanítóképző Intézet 1858-ban nyitotta meg kapuit. 
1948-ban államosították, 1957-ben pedig végleg 
megszüntették. Működése során 1819 tanítói okle
velet, 170 tanítóképzői, ill. líceumi érettségi bizo
nyítványt, s 1329 kántori oklevelet állított ki.

A Sopron városképébe szervesen illeszkedő Képez- 
de u. 14. szám alatti épület a második világháború 
utolsó hónapjaiban több bombatalálatot kapott. 
Ezek annyira megrongálták, hogy 1945 májusában 
összeomlott. Helyén ma játszótér van, az utca felől 
emelt falon 1983 óta emléktábla hirdeti, hogy „E 
helyen állott 1858-1945-ig, lebombázásáig az 
Evangélikus Tanítóképző Intézet, híven szolgálva 
a magyar népoktatás ügyét.”

Az emléktáblánál Békési József öregdiák szólaltat
ta meg Rozsondai Károly „Vén hársunk ravatalá
nál” című versét, majd Nagy Kálmán öregdiák idézte 
fel az 1944. december 6-i soproni bombatámadás -  
az iskola épületét is károsító -  megrázó élményét, 
melyet a városban élt át. Az emléktábla megkoszo
rúzása után bejártuk a régi udvart, keresve a hársa- 
kat, búvóhelyeket kínáló bokrokat. Képzeletünk
ben újra állt a ház, tornyában megszólalt a kisha- 
rang, virágoztak a hársak, tanulásra hívtak a kopott 
padok és néhány percre visszatért a tovatűnt ifjúság.

Utunk innét -  mint annyiszor diákkorunkban -  
a templomba vezetett hálaadásra. Az egyetemes 
találkozó Kónya Lajos kétszeres Kossuth-díjas 
költő -  volt soproni képzős diák -  emléktáblájának 
újra történő elhelyezésével zárult. A Magyar utcai 
házat -  melyben Kónya diákkorában lakott -  
1983-ban emléktáblával jelöltük. A régi épület idő
közben lebontásra került. Helyére új társasház 
épült, melyre most ismét felkerült az emléktábla. 
Az utcai ünnepségen Dr. Sarkadi Nagy Sándor, a 
Soproni Benedek Elek Óvóképző Főiskola tan
székvezető tanára emlékezett a költőre. Békési Jó
zsef öregdiák tolmácsolásában ismét elhangzott 
Kónya Lajos „Találkozóra” című költeménye, me
lyet 1958-ban, a képző létesítése 100. évfordulóján 
rendezett ünnepségen maga olvasott fel a költő. Az 
új épület falán Kónya Lajos két osztálytársa: Ma
jor László és Mágel Ágost öregdiákok helyezték el 
az emlékezés koszorúját. így ért véget a két napos 
találkozó, amely bizonyság volt arra, hogy él ben
nünk és éltet bennünket múlttá vált iskolánk.

Szabó Géza 
öregdiák

EGY ELFELEJTETT M ÁRTÍRUNK: 
BENCSIK JÓ Z SE F

Nemeskéri templomunk falán ta
valy óta márvány tábla hirdeti 
Bencsik József simasági születésű 
népfőiskolás, evangélikus ifjúsági 
munkás; a kommunista rendszer 
mártírjának emlékét. Méltó, hogy 
egyházunk népének szélesebb köre 
is megismerje őt.

Szombathelyen született 1917. 
február 21-én. Bachát István akko
ri segédlelkész keresztelte meg 
ugyanott. Előbb Simaságon lakott 
édesanyjával, majd az alsószopori 
iskolába járt és Nemeskéren kon- 
firmálkodott. Nagybátyjától a ci
pész-csizmadia mesterséget tanulta 
meg. Később a nagytarcsai népfő
iskolára került, itt írta a finn-ma
gyar barátságról szóló „Két zász
ló” című szép versét.

A világháború elején behívták 
katonának. Kikerül a frontra, se
besülten tér haza. Ekkor leszerelik 
és konfirmáló lelkészének, Novák 
Eleknek hűséges munkatársa lesz.

Nemrég elhunyt diakónus
lelkész barátom, a felejthetetlen 
emlékű Kiss István írt további sor
sáról nekem néhány adatot. Hadd 
idézzem szó szerint, hiszen az ő 
szorgalmazására került barátja 
emléktáblája is a nemeskéri temp
lom falára. így írt róla Kiss István 
alig fél évvel halála előtt keltezett 
levelében: „Nemeskéren látogat, 
iratteijesztéssel foglalkozik, falva
kat jár végig. Ifjúsági találkozókat 
szervez. Előadó, bizonyságtevő 
vendégként több kemenesaljai 
gyülekezetben is megfordul, pl. Celldömölkön, Alsóságon, Keme- 

nesmagasiban. Mint KIÉ tag, 
résztvevője a Nicki-Mügáti tábo
roknak. Simasági otthona isten
tiszteleteknek ad helyet. Luther 
kabát nélküli papnak tartják.” 
Majd mártíromságának előzmé
nyeiről így ír Kiss István: „Hazája 
iránt érzett szeretetből bekapcso
lódott egy illegális csoportba, akik 
Nyugattal tartottak kapcsolatot, 
üldözött embereket mentettek ki a 
Rákosi börtöneiből. Árulás foly
tán 1952. október 8-tól 1953. jú
nius 10-ig társaival együtt börtön
ben sínylődött. 1953. június 10-én 
végezték ki négy társával együtt. ..” 

Emlékét, helytállását őrizze meg 
szívében az utókor!

Dr. Fabiny Tibor

KOSZORÚZÁS A FASORBANA Fasori Evangélikus Gyüleke
zet és a Budapesti Evangélikus 
Gimnázium Volt Növendékeinek 
Egyesülete abból az alkalomból, 
hogy a Magyarországot több évti
zedig megszállva tartó idegen 
hadsereg utolsó katonája három 
évvel ezelőtt elhagyta Hazánk te
rületét s ezzel országunk vissza
nyerte teljes függetlenségét, 1994. 
június 26-án, vasárnap, istentisz
telet után megkoszorúzta a fasori 
evangélikus templom homlokzati 
falán elhelyezett, 1991 júniusában 
felavatott II. világháborús hősi 
emlékművet, melyet a Budapesti 
Evangélikus Gimnázium Benczúr 
Gyula Képzőművészeti Körének 
egykori diák-elnöke, Dr. Pfahler 
Pál főorvos, ny. MA V főtanácsos 
alkotott. Az ünnepi emlékbeszé
det az 1946-ban érettségizett Si
mon Róbert ny. főiskolai docens, 
a Budapesti Evangélikus Gim

názium Volt Növendékei Egye
sületének alelnöke tartotta. Be
szédében többek között ezeket 
mondta:

Hazánk függetlenségének visz- 
szanyerése tette lehetővé mind a 
templomunk, mind a gimnáziumi 
épületben lévő II. világháborús 
emlékmű megalkotását, amely 
előtt lehajtott fővel, de meg nem 
tört derékkal, a Mindenható aka
ratában megnyugodva, emlékez
hetünk hősi halott tanárainkra, 
iskolatársainkra, barátainkra. 
Mi, öregdiákok és a fasori gyüle
kezet tagjai, minden év júniusá
ban, a megszálló hadsereg távozá
sának évfordulóján koszorúzási 
ünnepséget tartunk, hagyományt 
teremtve ezzel az utánunk követ
kezőknek. Természetesen, né

hány szál virágot máskor is tehe
tünk az emlékműre. Nagy öröm
mel láttuk, hogy az elmúlt étben 
különféle egyéb ünnepi alkalom
ból, osztálytalálkozókra össze
gyűlt öregdiákok, valamint a 
március 15-i Nemzeti Ünnepkor a 
mai ifjú fasori diákok is elhelyez
ték koszorúikat az emléktáblára. 
Ezért csak hála és köszönet illeti 
őket, mert kifejezik azt az össze
tartozást, amely a fasori gyüleke
zet és a fasori Budapesti Evangé
likus Gimnázium testvéri közössé
gét, nem pedig különállását szim
bolizálja. ..

.. .Az emlékmű arra figyelmez
tet minket, hogy kegyelettel adóz
zunk mindazoknak a volt taná
rainknak és diáktársainknak, 
akik a háború vérzivatarának ál

dozataivá váltak a frontokon, 
koncentrációs és fogolytáborok
ban, légitámadások, üldöztetések 
és menekülések során. Drága ha- 
lottaink nem születtek katoná
nak, nem önként mentek a hábo
rúba, mégis a legtöbbet, fiatal éle
tüket áldozták fel a háborús ese
mények során, hiszen ők vala
mennyien fiatalok voltak, a mi 
korosztályunk tagjai, és ha ma 
élnének, egy korúak lennének ve
lünk, a ma, őket itt gyászolókkal. 
Mi, akik még valamennyien em
lékszünk a háborús évek borzal
maira, tudjuk, Isten kifürkészhe
tetlen akaratán múlott, hogy mi 
túléltük azt a vérzivatart, amely 
barátainkat, tanárainkat és isko
latársainkat fiatalon elragadta -  
őket halálra, minket életre ítélve.

Tudjuk, hogy ez fordítva is történ
hetett volna s így hálát adhatunk 
Mennyei Atyánknak azért a ke
gyelemért, hogy ma, mintegy fél 
évszázaddal a nagy világégés 
után, még élünk és itt állhatunk 
ezen emlékmű előtt és emlékezhe
tünk gyászoló szívvel azokra, 
akiknek arca még elevenen él tu
datunkban."

Szimbolikus jelentőséggel bírt, 
hogy az éppen ülésező zsinati ta
gok jelenlétében, a koszorút két 
olyan volt fasori diák helyezte el, 
akik között pontosan fél évszá
zadnyi a korkülönbség: az időseb
bek az 1944-ben érettségizett dr. 
Patay István belgyógyász főor
vos, a fiatalabbik az 1994-ben 
érettségizett Lőrincz Orsolya. 
A koszorú elhelyezése után imát 
mondott Szirmai Zoltán fasori 
gyülekezeti lelkész.

SR
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Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és aki- 

I re sokat bíztak, attól többet kémek számon. Lk 
12,48.
VASÁRNAP A lankadt kezeket és a megroskadt tér- 

I deket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok,
I hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meg- I gyógyuljon. Zsid 12,12-13. (Zsolt 121,3; Mt 

25,14-30; Fii 3,7-11; Zsolt 42.)
Uram, hamar ellankadok, elerőtlenedek, járásom 

I roskadozóvá válik. Kérlek, adj erőt, hogy a reám 
I bízott tálentumokat kamatostul adjam embertár- 
I saimnak a Te dicsőségedre. Add, hogy érkezésedkor 
I munkában találj engem.

HÉTFŐ Minden tekintetben megmutattam nektek,
I hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről 
I gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól.
I Mert Ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint 
I kapni. ApCsel 20,35. (5Móz 15,7; lKir 3,16-28; Jn 

7,40-52.)Uram Jézus, Te ismered gyengeségemet, mégis 
I kérlek, adj feladatot és annak elvégzéséhez hitet,
I erőt, mert valóban megtapasztaltam életem során: 

Nagyobb boldogság adni, mint kapni.
KEDD Az Isten nem azért küldte a Fiát a világba, 
hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a 

I világ általa. Jn 3,17. (Ézs 50,2; Péld 8,12-21; Jn 
I 7,53-8,11.)

Uram, add, hogy ne a sötétségben, a bűn mélysé- 
I gében éljek, hanem a világosság követe legyek. Tu- 
I dóm, Te nem elítélni jöttél a világot, hanem életedet 
I adtad a világért, hogy a benne élők üdvözöljenek 
I Teáltalad.

SZERDA Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is I el kell fogadnunk. Jób 2,10. (Lk 22,28-29; lPt 
I 4,7-11; Jn 8,12-20.)

N A P R A  ----------------v&

Köszönöm, hogy megpróbálsz engem, Istenem. 
Te az emberi gyengeséget is javamra fordítod. Kér
lek, adj erőt a megpróbáltatáshoz, hogy megértsem 
belőle akaratodat és azt, hogy letértem arról az 
útról, melyen Te előttem jársz.
CSÜTÖRTÖK Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, 
Istenednek a szavára, áldott leszel jártodban-kelted- 
ben. 5Móz 28,1-6. (Zsid 3,7-8; Ez 3,17-19; Jn 
8,21-30.)

Tudom, Uram Megváltóm, hogy az Atya küldött 
e világra, nem ítélni, hanem tanítani, nem büntetni, 
hanem megváltani a bűnös embervilágot. Tejó pász
tor módjára nem veszíted el a reád bízottakat, így 
engem sem.
PÉNTEK Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, 
minden embernek, és arra nevel minket, hogy meg
tagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, 
józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. 
Tit 2,11-12. (Zsolt 103,8; Jer 1,11-19; Jn 8,31-36.)

Uram, köszönöm igédet. Add, hogy tanítványod I 
lehessek, tanításodat megtartsam, aszerint éljek, em
bertársaimat is erre segítsem. Atyám, segíts a bűntől 
távol maradnom, hogy így örök szeretetedben sza
badon élhessek.
SZOMBAT Nem vagytok többé idegenek és jövevé
nyek, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe 
Istennek. Ef 2,19. (2Móz 33,13; Mt 7,24-27; Jn 
8,37-45.)

Tudom Uram, hogy Téged az Atya küldött és Te 
az igazságot mondod nekünk. De minket a bűn 
távol tart Tőled és az igaz beszédtől. Tégy minket 
testvéreddé, hogy a Te Atyád a mi atyánk is lehes
sen, hiszen így tanítottál minket imádkozni: Mi 
Atyánk, aki a mennyekben vagy...

Benkö Ferenc I 
______ ~ ________  J

Keresztapám, aki gépészmérnök 
volt, 60 évvel ezelőtt mondogatta, 
hogy a jövő az automatikáé. Azóta 
ez meg is valósult -, háztartásban, 
közlekedésben, hírközlésben, ha
talmas gyári gépekben. Tényleg: 
kényelmes egyszerűen bedobni a 
ruhát a mosógépbe, vagy reggel 
pillanatok alatt rendbehozni ar
cunkat villanyborotvával.

„Magától” ! Csakugyan nagyon 
szeretjük ezt a szót az élet sok terü
letén. Még az orvostól is szívesen 
halljuk a megnyugtatást: -  Ne fog
lalkozzék vele, ez a panasz magá
tól megszűnik...

De Isten világában veszélyes le
het ez a szó... Miért?

Gondoljunk arra, hogy amikor 
Isten megteremtette az embert és 
az Éden kertjébe helyezte egyúttal 
kiadta a feladatot, hogy azt őriznie 
kell! A tapasztalat azt mutatja, 
hogy mindent őrizni kell, ami ér
ték, mert azt veszély fenyegeti. így 
fenyegeti veszély testi életünket, 
anyagi javainkat. A legvilágosabb 
példa maga az élet, amely különö
sen az elején veszélyben van. Cso
dálatos pillanat a gyermek születé-

AUTOM ATIK A...
lM ó z  2,15

se, de a csecsemő élete nem marad 
fönn magától, csak az anya őrző 
szeretete mellett. Isten világában is 
ott van az őrzés parancsa. Persze 
a hit sem születik magától, hanem 
Isten titokzatos ajándékaként, de 
a hitben kapott új életet is ezer 
dolog fenyegeti. Őrizni kell az igét 
magát, amely a hitet teremti. És 
őrizni kell azokat, akik botladozó 
léptekkel elindulnak a hit útján. 
Ma sokan próbálják gyermekeiket 
újra hitben nevelni, de sok a csüg
gedő hang is: „nehéz, sőt remény
telen dolog ez”... De a panaszko
dás közben gondolunk-e arra: mit 
teszek én, hogy őrizzem az induló 
életet?

A virágcserépben lévő palántát, 
vagy a mezei vetést is őrizni, gon
dozni kell (gyomlálás!). Sok ve- 
sződség van vele, míg végre ott a 
búza, gabona, a gyümölcs, a ter
més.

„Magától” -  ezt a szót talán 
jobb lenne elfelejteni, amikor ma

gad, családod, gyülekezeted életé
ről van szó. A hit egyáltalán nem 
jelenti azt, hogy felelőtlenül, köny- 
nyelmüen élhetünk, beszélhetünk. 
Elsősorban vigyáznunk kell a csa
ládban, gyermekeink, unokáink 
előtt szavainkra, indulatainkra...

Egy másik fontos terület a gyü
lekezet. Csak úgy tudjuk „őrizni” 
a gyülekezetét, ha tisztában va
gyunk azzal, hogy minden sza
vunk, tettünk az emberekre hatás
sal van, rombol vagy épít. Ide tar
tozik a templomban való viselke
désünk is. Ha nem énekelsz az is
tentiszteleten, ha nem mondod 
együtt a Miatyánkot, ha nem fi
gyelsz a prédikációra -  ez mind 
hatással van a körülötted lévőkre.

A hitben kapott új élet nem tő
lünk van, Isten ajándéka. Titok az, 
ahogy az ige egy-egy lelket meg
érint és benne új élet kezdődik. 
A mi dolgunk az ajándékba kapott 
hit őrzése. A hitet rombolni köny- 
nyű, sajnos sokszor egy mondat is 
elég hozzá... Az őrzés viszont ál
landó imádságot, önfegyelmet, 
példaadó életet kíván tőlünk.

Gáncs Aladár

Dr. Friedrich Károly tanár emlékére

„TUDOM, KIBEN HISZEK...” 
(Tim 1,12)

A VASÁRNAP IGÉJE
A NAGY LESZÁ M O LÁ S
Lk 12,42-48

Mielőtt valaki még egy krimire 
gondolna, gyorsan elmondom, 
hogy nem valami bűnözők közötti 
véres bosszúról, csupán az igazság
szerető gazda által már jó előre 
bejelentett számonkérésről lesz 
szó. Szerencsére nem olyan formá
ban, ahogy a számonkéréseket ál
talában ismerjük történelmünk
ből. Isten emberszeretetéről szól ez 
a történet, mivel Jézus szinte csak 
halványan feltételezi, hogy egy 
szolga a várakozás során elbizony
talanodva arra gondolna, most 
már övé minden, nem jön a gazda, 
nem kell elszámolni, a sajátjában 
pedig mindenki azt csinál amit akar.

Megragadó a történetnek ez a 
finomsága, mintha Jézus nem tud
ná, hogy milyenek az emberek s, 
hogy amit ő csak halványan felté
telez, az minden generáció életében 
a legvéresebb valóság. Az igehirde
tésekben, de a hittanórákon is 
ezért járjuk körül mindig nagyon 
alaposan azt a kérdést, hogy miért 
kell az embernek meghalnia, ha 
Isten őt eredetileg örök életre te
remtette. Nos, a válasz itt van eb
ben a történetben. Ha a példázat
beli gonosz szolgák soha nem hal
nának meg, akkor időtlen időkig 
sanyargatnák a rájukbízottakat. 
Tudjuk, hogy nem egyszer az volt 
egy nép egyetlen reménysége, hogy 
a fölöttük zsarnokoskodó uralko
dó egyszer majd meghal és akkor 
vége lesz a szenvedéseknek. Sok
szor azonban hiába vártak erre, 
vagy az utódjáról derült ki, hogy 
az sem különb.

Történetünk azonban mégsem 
egészen erről szól, hiszen tudjuk, 
hogy Isten nem avatkozik bele 
ilyen módon az emberek sorsába, 
hiszen a zsoltárokban is azt olvas
hatjuk, Isten felhozza napját a jók
ra és a gonoszokra. Nem beszélve 
arról a fontos körülményről, hogy 
ha Isten könyörtelenül sújtana le a 
gonoszokra, akkor azzal az ártat
lanoknak is szenvedést és fájdal
mat okozna. Ez történnék minden 
olyan esetben, amikor egy pél- 
dánkbeli gonosz szolgához hason
ló emberről lenne szó. Legyen az 
egy tolvaj, munkakerülő, vagy 
egyszerűen egy garázda iszákos, 
aki veri a feleségét, nyomorban és 
rettegésben tartja gyermekeit. 
Jobb volna ha elvenné az Úristen 
-  szokták mondani, de nem veszi 
el, mert az ilyet is szereti valaki,

még a rablógyilkost is, ha más 
nem, akkor az édesanyja. A bűn 
azonban még ezt a korlátot is szét
feszíti. Tavaly történt, hogy egy fiú 
sátánista befolyásra megölte és fel
darabolta leánytestvérét. Az apa 
ezt mondta az újságíróknak: mind 
a két gyermekünket elvesztettük, 
az egyiket azért, mert meghalt, a 
másikat pedig azért mert ezt tette.

Tehát a bűnösre nem sújt le itt 
és most Isten ítélete, de az ördög 
sem viszi el, mert annak sem kell.

Igénk annak a felelősségteljes 
életnek a gyümölcséről és esetlege
sen az elbizakodottságnak a bün
tetéséről szól, amely választási le
hetőségként áll minden ember 
előtt.

Az előbb elmondottak alapján is 
bármilyen nagy a kísértés, hogy 
elfelejtkezzünk az eljövendő ítélet
ről, akkor is tudnunk kell, hogy 
egyszer bizonyosan eljön és akkor 
számot kell majd adnunk. Mennyi
vel jobb tehát már most beállni 
azoknak a sorába, akik szerényen 
és csendesen teszik a jót, végzik 
kötelességüket és nem hallgatnak 
azokra a szirénhangokra, akik azt 
mondogatják nekik: Miért nem él
tek az alkalommal, jut itt minden
kinek, nem törődik itt azzal senki, 
hogy ki hogyan él, mit visz haza, 
vagy hogyan bánik a rábízottak- 
kal.

Nekünk, keresztyéneknek külö
nösen is tudnunk kell, hogy az íté
letet nem lehet elkerülni, sőt, aki 
ismerte Isten parancsolatait, az na
gyobb büntetésre számíthat, mint 
az, aki nem ismerte azokat. Igénk 
ezt így mondja: Akinek sokat ad
tak, attól sokat kívánnak, és akire 
sokat bíztak, attól többet kérnek 
számon. A népi bölcsesség is azt 
tartja, hogy a létra tetejéről lehet a 
legnagyobbat esni. A keresztyén 
elhivatás felelősséggel is jár. Feltá
madott Urunkra nézzünk, aho
gyan tanítványai megélték a hihe
tetlennek tartott találkozást, úgy 
mi is megéljük azt, amikor oda kell 
álljunk majd elébe az utolsó na
pon. Adja Isten, hogy bennünket 
is hűséges munkában táláljon az 
Úr!

Koháry Ferenc

IM ÁD K O ZZUN K !
Urunk Istenünk! Add, hogy soha ne fe
lejtsük el, hogy számadással tartozunk 
Neked! Te őrizz meg minket a gonosztól 
és téríts minket a jóra! Ámen.

HAZAI ESEMÉNYEK
DEÁK TÉRI

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
július 31-én, vasárnap 

18 órakor
HERBERT M. HOFFMANN 

(Frankfurt) 
Guilmant, Merkel, 

Mendelssohn, C. Franck és 
Lemmens 

műveiből orgonái

nőt. Az esketési szertartás magyar és 
francia nyelven folyt; annak szolgálatát 
a menyasszony édesapja, dr. Pósfay 
György ny. evangélikus lelkész végezte.

Dr. Zoltai Gyula ny. lelkész és felesé
ge Stráner Emma július 3-án áldatták 
meg aranymenyegzőjüket. A szolgála
tot az angyalföldi gyülekezetben dr. 
Reuss András dékán végezte: „Nincs 
Hozzád hasonló, Uram! Nagy a Te 
hatalmad és nagy a Te neved!”

Istennek több tálentumos 
szolgáját kísértük utolsó földi 
útjára június 15-én, soproni te
metőnkben a fenti ige bizony
ságtételével és bizonyosságá
val.

Pedagógus volt, és ezt a neve
lői tálentumát valószínű, hogy 
örökölte édesapjától is, aki a 
műegyetemnek volt professzo
ra Budapesten. Elvégezte az 
ELTE-t, ahol doktorált és disz- 
szertációját a XVI. századi 
evangélikus egyház énekeinek 
történetéről írta. Ugyancsak 
ilyen jellegű tanulmányt írt az 
50 étfvel ezelőtt megjelent evan
gélikus templomokat tartalma
zó vaskos kiadványban is. 
Mindez mutatja, hogy tudomá
nya^ alapossággal munkálko
dó ^fjtívérünket motiválta a re- 
fontj&ciói elkötelezettség. A hit 
és tlífaás életében nem szemben
álló’hatalmak voltak, hanem 
miimegyikkel az ifjúságot 
akffla szolgálni. Hite és peda
gógiája úgy kapcsolódott, hogy 
Isten teremtett és megváltott 
gyermekeiként taníthatta a rá- 
bízöttakat a soproni evangéli
kus tanítóképzőnkben, az óvó-

, képzőben, mint igazgató, mint 
a Berzsenyi gimnázium (líceu
munk) tanára és könyvtárosa, 
több mint 30 éven át nem 
könnyű periódusban. Szíve 
küzdött zavarokkal, de nyugdí
jazása után is dolgozott „za
vartalanul”. És most jön elő a 
másik tálentuma: Teológus 
volt, mert elvégezte a teológiai 
fakultás négy évét. Bár nem 
szenteltette fel magát, de Lu
ther kabát nélkül is végzett 
szolgálatokat: gyermekek kö
zött, múzeumi kiállítás rende
zésében, tárlatvezető könyv 
kétnyelvű megírásával. Foly
tatta könyvtári kutató munká
ját és innen merítette tartalmas, 
megalapozott cikkeit, melyek 
egyházi sajtónkban, városi ki
adványokban jelentek meg. 
Utoljára a soproni Luther Szö
vetség összejövetelén szolgált 
egyházi énekkincsünkről szóló 
előadásával, melyet illusztrált 
ének-zenei betétekkel. Hitből 
fakadó szolgálata átfogta az 
evangélikus egyházi életünk 
számos területét.

Meleg szívű testvér volt. Er
ről tehet bizonyságot szeretett

hitvese közel 50 évi házasság
ban, de nővére és nevelt leánya 
is, akiket összekapcsolt vele a 
„szeretet aranyfonala”. A vér
szerintieken túl szívében voltak 
a gyermekek és az idősek. Meg
keresztelt gyermekeket és rá
szoruló öregeket látogatott a 
gyülekezetben. Diakóniai 
munkásként hitvesével a városi 
otthonoknak, szociális intéz
ményeknek „angyalai” voltak. 
Komoly anyagi áldozattal és 
„simogató szeretettel” fordul
tak az elesett idősek felé: 
könnytörléssel és sebkötözés
sel.

Most ezekkel a sorokkal is 
csatlakozom azokhoz, akik 
személyesen megtapasztalták, 
amit én kaptam az elköltözöt- 
től: „kézzelfogható”, szolgála
tomat 14 éven át erősítő, mun
katársi szeretetet.

Ezért úgy fejezem be a legfel
ső igei sort, mintha Te is mon
danád velem Károly testvér: 
„... és meg vagyok győződve, 
hogy neki van hatalma arra, 
hogy a rám bízott kincset meg
őrizze arra a napra.”

Szimon János

A M agyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája július 31-én: 

Imádkozzunk azért, elmélkedjünk 
arról, hogy politikai, gazdasági vagy 
társadalmi szituációk ne befolyásolják 
a másokért élők lelkületét, munkálko
dását.

Az ökum enikus Tanulmányi Köz
pont ebben az esztendőben még két al
kalommal szervez „Terra Sacra” za- 
rándokutakat a Szentföldre.

Az első alkalom szeptember 8. Indu
láscsütörtök délelőtt, visszaút szeptem
ber 13-án, kedden délelőtt. Izraelben 5 
éjszaka. A program -  Jézus lábanyomá- 
ban -  magában foglalja a bibliai helyek 
megtekintését Galileában (Tábor-hegy, 
Názáret, Kána, Kapemaum, Kenyér- 
szaporítás és Boldogmondások helye, 
Tiberiás, Yordanit, a keresztelőhely), 
ezután Jerikón át Jeruzsálemben az 
Olajfák hegye, Getsemáné kert, Via Do
lorosa, Szentsír templom, Utolsó vacso
ra terme, a Cardo, a Sirató fal, Dávid 
sírja, Szikladóm, El-Aksza mecset és 
Bethlehemben a Születés temploma stb.

Elszállásolás részben egy kibbuc ké
nyelmes szállodájában a Tábor-hegy 
közelében és Bethlehemben egy három- 
csillagos szállodában, fél panzióval 
(reggelinél svéd asztal, este meleg va
csora). A kísérő teológiailag képzett 
szakvezető. Részvételi díj 62 000,- Ft. 
A  második alkalom november 14.

H ÁZASSÁ G K Ö TÉS:
1994. június 24-én, a genfi evangéli

kus templomban dr. Barbe Rémy orvos 
oltárhoz vezette dr. Pósfay Klára orvos-

NYÁRESTI
O RG O NAM UZSIK A 1994 

a siófoki evangélikus templomban 
1994. július 28-án, csütörtökön, 
este 7 órakor és utána minden 

héten csütörtökön.

Orgonái Peskó G yörgy  
orgonaművész

Műsor:
Az orgonairodalom remekművei

Jegyek 2 0 0 ,- Ft-os árban 
elővételben is kaphatók 

a helyszínen.

HALÁLOZÁS
A pestszentimrei fiókegyházközség 

felügyelője Elekes László elhunyt. Te
metésén hálát adtunk Istennek előre
ment testvérünk áldott szolgálataiért. 
„Boldogok a halottak, akik az Úrban 
halnak meg.”

Nagy Ferenc ny. soproni tanár 69 
éves korában elhunyt. Temetése június 
24-én volt. „Vegyétek magatokra az én 
igámat és tanuljátok meg tőlem, hogy 
szelíd vagyok, és alázatos szívű, és 
megnyugvást találtok lelketeknek.” 
(Mt 11,29)

Lapzárta után kaptuk a hirt, hogy  
K Ú N O S JENŐ  evangélikus lel
kész, volt kínai misszionárius jú
nius 23-án, 80 éves korában Flori
dában elhunyt.

Emléke legyen áldott! M unkás
sága méltatására visszatérünk.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1994. július 31.

I ., Bécsikapu té r  de. 9. (úrv .) M adocsai 
M ik lós; de . 10. ném et B rauckho ff Beata, de.
I I .  (ú rv .) Balicza Iv án ; d u . 6. X II., Szilágyi 
E . faso r 24. de . 9. Balicza Iván. Pesthidegkút, 
□ . ,  B áthory  u . 8 . de. fél 11. C sizm azia Sán
do r. Csillaghegy, III ., M á ty á s  k ir. ú t. 31. de. 
10. Ó buda, III .,  D évai Bíró M . té r  de. 10. 
B álin t László . Ú jpest, IV ., Leibstück M ária  
u. 36-38 . de. 10. Blázy Lajos. V ., D eák tér 4. 
de. 9. (ú rv .) G crőfi G yu láné , de. 11. (úrv.) 
Z ászkaliczky Péter, d u . 6. Zászkaliczky Pé
ter. V D ., V árosligeti faso r 17. de. 11. (úrv.) 
M u n tag  A n d o m é , du . 6. N agy  Z o ltán . V III., 
Üllői ú t 24. de. fél 11. K ertész  G éza . V III., 
K arácsony S . u. 31 -33 . de. 9. K ertész  Géza. 
V III., R ákóczi ú t 57/b . de. 9. sz lovák  Cse- 
lovszky Ferenc. V U L , V ajda P é ter u. 33. de. 
fél 10. Józsa  M á rto n . IX . T haly  Kálm án u. 
28. de. 11. d r. R édey Pál. K őbánya, X . Kápol
na u. 14. de. fél 11. Józsa  M á rto n . X. Kerepesi 
ú t 69. de. 8. Szabóné M á tra i M aria n n a . Ke
lenföld, X I., Bocskai út. 10. de. 8. Csepregi 
A ndrás , de. 11. (ú rv .) C sepregi A n d rás , du.
6. C sepregi A ndrás. X I., Ném etvölgyi ú t 138. 
de. 9. M issu ra  T ibo r. Budahegyvidék, X II., 
T a rtsay  V ., u. 11. de . 9. (ú rv .)  d r . Széchey 
Béla de . 11. (ú rv .) M adocsa i M ik lós, d u . fél
7. d r . Széchey Béla. X III., K assák  L ajos u. 
22. de. 10. ifj. K endeh  G yörgy . X III., F ran- 
gepán u. 43. de. 8. ifj. K endeh  G yörgy . X IV ., 
Lőcsei ú t 32. de. 11. (ú rv .)  Szabóné  M á tra i 
M arian n a . X IV ., G yarm at u . 14. de . fél 10. 
S zabóné  M á tra i M aria n n a . Pestújhely , XV., 
Tem plom  té r  de . 10. Bízik László . Ú jpalo ta ,
XV. , H á r ty á n  köz du. 5 . ökum enikus. R ákos
pa lo ta , N agytem plom , X V ., Régifóti ú t 73. 
de. 10. Bolla Á rp ád . R ákosszentm ihály,
X V I. , H ősök tere  de. 10. d r . K a m e r  Á goston . 
C inko ta, X V I., B a ttyány  I ., u. de. fél 11. 
Szalay T am ás. M átyásfö ld , X V I., P rodám  u. 
24. de. 9. Szalay  T am ás. R ákoshegy, X V II., 
Tessedik S . té r  de. 9. K u s tra  C saba . R ákos
csaba, X V II., Péceli ú t 146. de. 9. M arschal- 
k ó  G yula . R ákoskeresztú r, X V II., P esti út
I I I .  de. fél 11. K u s tra  C saba . R ákosliget,
X V II. , Gózon G y. u . de. 11. M arscha lkó  
G yula . Pestszentlőrinc, X V III., K ossuth té r  3. 
de. 10. H avasi K álm án . Pestszentim re, 
X V n i.,  R ákóczi ú t 83. (ref. tem plom ) de. 
három negyed  8. H avasi K álm án . K ispest, 
X IX . Tem plom  té r  1. de . 10. Széli Bulcsú. 
XIX . K ispest, H ungária  ú t 37. de . 8. Széli 
Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX. A dy E . u . 89. 
de. 10. G yőri Já n o s  Sám uel. Csepel, X X I., 
D eák té r  de. fél 11. M ezősi G yörgy . Budafok 
X X II., J á té k  u. 16. de. 11. R őzse  István

ISTENTISZTELETEK A BALATON 
KÖRNYÉKÉN

Alsódörgicse (evangélikus tem p lom ) de. 
11; B ala tonaka li (evangélikus tem p lom ) de. 
fél 10; B ala tonalm ádi (B ajcsy-Zs. u . 25.) du . 
4 ;  Balatonfenyves (re fo rm átu s  tem p lom ) du . 
6 ; Balatonföldvár (V árosháza , H ázasság k ö tő  
terem ) d u . 2 ; B ala tonfüred  ( re fo rm átu s  fehér 
tem p lom ) d u . 6 ;  B ala tonszárszó  (E vangéli
kus ü d ü lő , Jó k a i u. 41.) de . 10; G yenesdiás 
(K ap em au m ) d u . 2 ; H évíz (T ó fü rd ö , D. é p ü 
let k u ltú rte re m ) de . 11 -  n é m e t; Keszthely 
(D e á k  F . u . 18.) de . fél 9  -  ném et, de . 1 1 -  
m agyar! Kővágóőrs (evangélikus tem plom ) 
de. fél 12; M encshely (K o ssu th  u .)  de . 10; 
N agyvázsony (K inizsi v á r)  d u . 2 ;  S iófok  (F ő  
u . 220.) de . fél 10 -  ném et, de . 11 -  m ag y ar; 
S zen tan ta lfa  (F ő  u .)  de . 9 ;  T apo lca  de . fél 9 ; 
Z ánka  (R ákóczi ú t, G yülekezeti ház) de . 11;

SZ E N T H Á R O M SÁ G  UTÁ N 9. 
V A SÁR NAPO N az oltárterítő színe: 
zöld. A délelőtti istentisztelet oltár előtti 
igéje: 2Tim 2 ,19-21; az igehirdetés 
alapigéje: Lk 12,42-48.

EVANG ÉLIK US R Á D IÓ M ISZ - 
SZ IÓ : 19.00-19.15-ig, 41 m-es rövid
hullám, 7385 kH z. Július 30. szombat: 
„Jónás és Jézus” -  ifjúsági adás.
Július 31. vasárnap: Három életre szóló 
élmény -  rádióshittan.
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

A nagyvelegi lelkészt hivatal új szá
ma: 22/409-606.

M enyasszonyi ru h a  készítéséhez szüksé
ges a la p a n y a g o k a t, kész fá ty lak a t, a lsó 
sz o k n y ák a t, fejdíszeket, c ipőke t, v a la 
m in t kesztyűk  széles vá lasz ték á t k ínálja  
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—  A TARTALOMBÓL

„...NINCSEN MÁS NÉV...”

A HUMÁNUM ÉS A DIVINUM 
TALÁLKOZÁSA

MOST ISMÉT HÁLAADÁSRA HÍVTAK 
A HARANGOK

Európai Egyetemi Lelkészek 
Konferenciája

Visegrád, 1994. június 1-6.

Változás és identitás -  milyen képet alkotunk a jövő 
közös Európájáról?

Kezdő egyetemi lelkészként izgatottan vártam az 
európai egyetemi lelkészek konferenciáját. A szolgálat 
alapvető kérdése mellett nagyon érdekelt, hogyan 
gondolkodnak egyetemisták között szolgáló lelkészek 
a világ dolgairól, a körülöttünk egyre inkább változó 
Európáról. A társadalmi és politikai változások min
dig is élénken csapódtak le az egyetemisták között. 
Ilyen környezetben vajon hogyan élik meg az Európa 
szinte minden tájáról és Amerikából is összejött egye
temi lelkészek a rájuk bizott feladatot, Isten igéjének 
hirdetését a világ dolgai felé annyira nyitott egyete
misták között.

A körülbelül 60 résztvevő egy héten át élvezhette a 
visegrádi Duna-kanyar szépségét és emellett a konfe
rencia programjainak gazdagságát. Egyházunkból 
Szirmai Zoltán fasori lelkész, és dr. Szűcs Ferenc re
formátus teológiai professzor vett részt a konferencia 
szervezésében.

A megérkezést követően került sor a fogadásra, 
ahol dr. Szűcs Ferenc köszöntötte a vendégeket és a 
konferencia résztvevőit. A katolikus egyház részéről 
dr. Paskai László esztergomi érsek, egyházunk részé
ről pedig dr. Harmati Béla püspök köszöntötte a kon
ferenciát. Beszédében a figyelmet Európa megválto
zott helyzetére, és az országunkban történő változá
sokra. Szólt a fiatalok helyzetéről, és arról a vallási 
túlkinálatról, amivel a fiatalok szembetalálják magu
kat akkor, amikor életkoruknak megfelelően a transz
cendenst kutatják.

A konferencia első napjának reggelén dr. Andorka 
Rudolf, a Közgazdaságtudományi Egyetem rektora, 
zsinatunk világi elnöke tartott ismertető előadást ha
zánkról. A Magyarország helyzete felé irányuló ér
deklődés mindvégig jellemző volt a konferenciára. Dr. 
Andorka Rudolfnak számos kérdést tettek fel a lelké
szek a politikával és az egyházak helyzetével kapcso
latban. A másik három előadás a kultúra nemzeteket, 
népeket megváltoztató szerepével, az egyén képessé
gének teológiai vizsgálatával, és az oroszországi orto
dox egyházak az állammal való kapcsolatával foglal
kozott.

A konferencia kiemelkedő eseménye volt a buda
pesti városnézés, ami a Parlament látogatásával kez
dődött, ahol Lukáts Miklós államtitkár várta a konfe
rencia résztvevőit, és Budapest nevezetességeit néztük 
meg, majd a Mátyás templomban dr. Pákozdi István 
katolikus egyetemi lelkész köszöntője után orgona- 
hangversenyt hallgathattak a konferencia résztvevői.

E cikk Írójának jutott feladatául, hogy a konferen
cia csoportos munkanapján megtartson egy beszélge
téssel egybekötött ismertetőt Kelet-Európáról, „Új 
kelet-európai tapasztalatok” címmel. Hazánk és Ke- 
let-Európa iránt érzett tisztelet és érdeklődés hozott 
össze 20 embert ebbe a csoportba, ahol egy napon 
keresztül kaptak kérdéseket a konferencia magyar és 
más kelet-európai résztvevői a nyugati résztvevőktől. 
A beszélgetés magába foglalta az elmúlt 5 év emlékeit, 
új tapasztalatokat és új lehetőségeket, Kelet találko
zását Nyugattal, a diákok életének megváltozását, 
politikát és az egyházak életét.

A vasárnapi úrvacsorái istentisztelet a magyar 
résztvevők tartották, evangélikus és református szo
kás szerint. Az angol és a német nyelvek mellett ma
gyar nyelven is megszólalt úrvacsorái liturgiánk. 
Majd még aznap este Gryllus Dániel szolgált közöt
tünk Pál apostolról szóló műsorával. A koncert után 
magyar néptáncokat tanulhattak a résztvevők.A konferencia tartalmas programja mellett lehető
ség nyílt az egymással való beszélgetésre, mások szol
gálatának megismerésére is. A konferencia betöltötte 
küldetését és feladatát, egymás tapasztalataiból tanul
hattunk, együtt gondolkozhattunk Európa jövőjén. 
A jövő évi folytatás és találkozás reményében búcsúz
tak egymástól Európa egyetemi lelkészei.

Pángyánszky Ágnes 
egyetemi lelkész

EMLÉKEZÜNK
a Lutheránus Világszövetség VII. Nagygyűlésére

Budapest, 1984. július 22.-augusztus 4.

Tíz éve van már 
annak, hogy fővá
rosunkban az 
egész világ evangé- 
likusságának kép
viselői találkoztak 
egymással és 
együtt a mi evan
gélikus egyhá
zunkkal. Akkor 
1984-et írtunk és 
akik átéltük a kö
zelmúlt esemé
nyeit, tudjuk, hogy 
ez akkor nem cse
kély dolog volt.
Először történt 
meg, hogy egyházi 
világgyűlést „a 
vasfüggöny innen
ső oldalán”, Euró
pa keleti részén, a 
„szocializmust épí
tő” magyar nép fő
városában tartot
tak meg. Hatására 
akkor sokan, 
nemcsak a delegá
tusok között, de a 
nagyszámú újság
író, rádiós és tele
víziós személyek 
között is -  kíván
csian figyeltek.
Nem feladatunk e 
cikkben az értéke
lés, de két dolgot 
tíz év elmúltával nyugodtan elmondhatunk: áttörést 
jelentett a sok évi elszigeteltség után, mert a kevés 
„hivatalos” kiutazó helyett a világ evangélikussága 
jött el és szemlélte egyházi életünket, ugyanakkor 
egyházunk teljes nyitottsággal tett bizonyságot önma
ga hitéről és szeretetéről és arról a készségéről, hogy 
az evangéliumot a sokszínű vendégsereg tolmácsolá
sában hallgassa.

Szeretném e sorokkal feleleveníteni az emlékeket. 
Talán kevesen emlékeznek rá - , de az akkori fiatalok 
bizonyosan -  hogy ez volt az első olyan világgyűlés, 
melyet ifjúsági nagygyűlés előzött meg. Ezt a Műszaki 
Egyetemen tartották meg. Öröm volt nézni a világ 
minden tájáról összesereglett fiatalok barátkozását, 
összefogását és lelkesedését. Közülük sokan marad
tak a következő hétre, a nagygyűlésre is, és eleven 
életet vittek az együttlétbe.

Felejthetetlen esemény volt a megnyitó istentiszte
let (képünk). Zsúfoltan tele volt a Budapest Sport- 
csarnok. Elsőízben közvetített a Magyar Rádió és a 
Televízió teljes istentiszteletet élő adásban. Az úrva
csorázás teljes rendben és a szentséghez méltóan zaj
lott le igen rövid idő alatt. Tizenkét- tizenháromezer 
ember részesült belőle.

Olvasóink közül bizonyára sokan idézik maguk elé 
a megnyitó képeit. A Világszövetség elnökének, Jo- 
siah Kibira tanzániai püspöknek betegségében is fe
gyelmezett, egyenes tartását, Carl Mau főtitkár és 
Anza A. Lema főtitkárhelyettes sok fáradozását a 
gyűlés sikere érdekében. Két hét alatt ismerőssé vál
tak a különböző bőrszínű, idegen nyelveken beszélő 
delegátusok, közöttük sok nő és sok fiatal.

A második estén a hazai egyháznak kellett bemu
tatkozni. Rövid jelenetekben igyekeztünk hazánkat, 
egyházunkat, szolgálatunkat bemutatni. Egy évvel 
azelőtt 10 teológusunk végzett, ők beszéltek arról, 
hogy az egy esztendő alatt hogyan találták meg a 
helyüket a gyülekezeteikben. Volt énekkari szám: (a 
Lutheránia Szokolay Sándor Luther kantátájának 
részleteit mutatta be). Volt filmbemutató egyházunk
ról. Túrmezei Erzsébet diakonissza testvér saját versei
ből adott elő magyar és német nyelven, Bánffy György 
színművész pedig József Attila Erős vár a mi Istenünk

című versét szavalta. Az est befejezője az ajándékok 
átadása volt. Gyülekezetek asszonyai talán emlékez
nek még arra a szorgos munkára, mely sok-sok kézi
munka elkészítését jelentette. Ezeket adták át a dele
gátusoknak és igen nagy volt az öröme a megajándé
kozottaknak.

A sok újságíró és riporter között voltak, akik erős 
kritikai szemlélettel jöttek. Keresték, hogy meg tu
dunk-e felelni az elvárásoknak és hogyan nyilatkozik 
meg a nagygyűlés hazai egyházi állapotokról? 
A nagygyűlésnek saját napilapja is volt, a Napról 
napra. Minden reggel ott találták postafiókjukban a 
résztvevők a németül, angolul és magyarul szerkesz
tett lapot, melyet a sajtó-stáb későn este szerkesztett, 
a nyomda éjszaka nyomtatta (Szikra Lapnyomda!), 
és ügyesen foglalta össze az előző nap eseményeit. 
A magyar csoportban Lehel László, dr. Nagy István, 
Szentpétery Péter és Bachorecz Katalin dolgozott. 
Ebben a lapban olvastunk egy riportot nyugati 
egyházi újságíróval, aki többek között így nyilat
kozott: „...nagyon örülök a kiváló munkafeltéte
leknek... A sportcsarnok technikai felszereltsége 
kiváló. Ez érződött a megnyitó istentiszteleten. 
Nagy élmény volt.”

Az az esemény, melyre még ma is itthon vagy kül
földön a legtöbben emlékeznek, a július 29-iki gyüle
kezet-látogatás volt. Mintegy százhúsz gyülekezetbe 
látogatott el a vendégek nagy serege, több, mint ki- 
lencszáz ember. Hatalmas volt az előzetes szervezési 
munka. Emlékezzünk kegyelettel arról a lelkészünk- 

• ről, aki ezt a munkát pontosan és hibátlanul oldotta 
meg: dr. Inotay Lehel röviddel az esemény után sajnos

elköltözött e 
földi életből.

„Csodálatos 
nap volt” -  nyi
latkozta újsá
gunknak David 
Preus amerikai 
püspök. Ven

déglátóink 
nagyszerűek 

voltak. Csodá
latos istentisz
teletünk volt. 
Nagy figyelem
mel hallgatták 
igehirdetésemet 
és amellett na
gyon szép ösz- 
szejövetelünk 

volt az ifjúság
gal. A püspök a 
pilisi gyüleke
zetét látogatta 
meg.

Nem fogom 
elfelejteni azt az 
estét, amikor a 
gyülekezetláto
gatásból vissza
érkeztek a dele
gátusok. Ma
gam is vendé
geimet hoztam 
vissza a szállo
dába. Nagy 
nyüzsgés volt 
a szálláshe

lyen. Még hajnali három órakor is világosak vol
tak az ablakok, élményeiket osztották meg egy
mással.

Természetesen hozzátartozott a nagygyűléshez az 
elnökválasztás is. Ezzel kapcsolatos volt a Dóka-levél 
és annak hatása. Káldy Zoltán elnökké választása -  
úgy érzem -  kicsiny magyar evangélikus egyházunk
nak is szólt. Egy addig alig ismert szórványegyház tett
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bizonyságot arról, hogy testvéreinek tartja és szivébe 
fogadja a világ evangélikusságát. Igaz - , a nagygyűlés 
után mintha kevesebb, lazább lett a kapcsolata egyhá
zunknak a Világszövetséggel -  de ebben sokféle belső 
átalakulás is közrejátszott.

Mi most emlékezünk. Az emlékek felelevenítése 
erősítse meg szeretetünket és érdeklődésünket a világ 
evangélikussága iránt.

Tóth-Szöllős Mihály

K Ü L M IS S Z IÓ

„...nincsen más név...”
-  beszámoló a külm issziói konferenciáról

Nem zúgott sebesen a szél, nem 
szálltak le tüzes nyelvek, nem tért 
meg háromezer ember, de szólt az 
Ige, és hisszük, köztünk volt a 
Szentlélek a piliscsabai külmissziói 
konferencián. Ebben az évben szo
kásos évi találkozóját nem gyüle
kezeti keretek között -  bár az is 
áldásos volt minden alkalommal -  
rendezte az Evangélikus Külmisz- 
sziói Egyesület és Rádiómisszió, 
hanem a Béthel konferenciaköz
pontban. S bár csalódást okozott, 
hogy nem kaptunk még mindany- 
nyian helyben szállást, örömmel 
töltött el a befejezésre és felavatás
ra váró szép új épület látványa. 
Legalább hatvanan voltunk olya

nok, akik mind a három napot 
együtt töltöttük, de naponta jöttek 
újak, látogatók, akik csak egy-egy 
nap, egy-egy délután programjába 
kapcsolódtak be. így száz-száz- 
húsz ember csendesedett el, hallga
tott igét és jutott birtokába fontos 
tudnivalóknak a kül- és rádiómisz- 
szió világeseményeiből.

A nagytarcsaiak szines népvise- 
letes csoportja -  Nagytarcsa a Rá
diómisszió központja -  mint cso
kor virág virított, a tíz résztvevő 
gyermek csivitelése vidámságra 
buzdított. Voltak közöttük fiata
lok és idősebbek, akik még a misz- 
sziói egyesület fénykorára emlé
keztek, erdélyi magyarok és romá

nok is, kárpátaljai kislány és ci
gány fiatalasszony, teológusok és 
nyugdíjas lelkészek, több nyelven 

(Folytatás a 3. oldalon)

A KŐVÁGÓÖRSI NAP 
1994. augusztus 7-én du. 4 órakor 

kezdődik
az evangélikus templomban. 
Szeb ik  Imre püspök ünnepi 

istentisztelet keretében szenteli fel 
a gyülekezet felújított orgonáját 

Az orgonát bemutatja 
Csabi Csaba

zeneművészeti főiskolai hallgató. 
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk.
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Újabb merényletről szólnak a híradások. 
Óránként közük az áldozatok számát.
A tettesek ismeretlenek.
Csak egy üzenetet hagytak hátra, 
melyben bebörtönzött társaik 
szabadonbocsátását követelik.
Most értük imádkozom, Uram.
Azokért, akik vakok a másik ember 
fájdalmának meglátására.
Akik csak saját sérelmeiket látják, 
s közben semmibe veszik a másik embert. 
Betegek, vámszedők, bűnösök Orvosa! 
Szabadítsd meg őket tévelygésükből!

BARANGOLÁS BIBLIAI TÁ JA K O N

Az Olajfák hegye és 
a Gecsemáné-kert

Jeruzsálemet a Júdeai pusztaságtól a mintegy védőfalként emelkedő Olajfák hegye választja el. A pusztaság a hegy lábánál kezdődik. Két fontos út is átkúszik a hegy lankáin. Az egyik Jerikó, a másik Betánia irányába vezet. Maga Jézus is sokszor járhatott rajtuk.Az Olajfák hegyének nyugati, a város felé eső lejtőjét már a bronzkorban is temetkezési helyként használták a város lakói. Ez a szerepe továbbra is megmaradt. Az evangéliumok tudósítása szerint Jézus és tanítványai gyakran vonultak vissza a városból ide, talán az Olajfák hegyének csendes nyugalmát keresve, a templom zajos forgataga után. Az utolsó vacsorát követően is azt olvashatjuk, hogy „miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére”.A hegy lábánál található a Gecsemáné-kert. A név jelentése „olajprés”, mely valószínűleg az olajfák termésének feldolgozására utal. Itt történt, hogy az utolsó vacsorát követően Jézus ezt mondta tanítványainak: „Üljetek le itt, amíg elmegyek, és imádkozom.” Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk: „Szomorú az én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok velem!” Akkor továbbment egy kissé, és imádkozott. Mikor visszatért a tanítványokhoz, alva találta őket. Másodszor is elment és imádkozott. És mikor másodszor is odament, ismét alva találta őket. Ekkor harmadszor is elment, és imádkozott. Amikor jsmét visszatért tanítványaihoz, ezt mondta nekik: „íme elközelgett az óra, és az Emberfiát bűnösök kezére adják. Keljetek fel, menjünk: íme egészen közel van, aki engem elárul.”Júdás pedig ismerte azt a helyet, mert gyakran gyűltek itt össze Jézus és tanítványai. Júdas tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött szolgákat, és odamentek fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel, hogy elfogják Jézust.

FERI BÁ C SI JÁTÉKAI

„Hol van megírva?”

□ □ □ □ □  D D B D  

□ □ □ □  M Ó D I I ]

Hl □ □  □ □ □ □ □ § □
Ismét egy ismert mondatot kell megtalálnod, de most az 

Ószövetségben. A mellékelt ábrán minden téglalap a keresett 
mondat egy-egy betűjét jelöli. Hétről-hétre megadok -  elté
rően a legutóbbi feladványtól -  egy-egy magánhangzót, 
amely a keresett igében szerepel. A játék négy héten keresztül 
tart majd. Segítségként elárulom, hogy a hetente közölt 
magánhangzókat ABC sorrendben ismertetem. Most az „a”, 
és az „á” betűk helyét árulom el. Azok, akik hamar rábuk
kannak a helyes megfejtésre, hétről-hétre plusz kérdésekre is 
válaszolhatnak majd, s így gyarapíthatják pontjaikat. Bekül
dendő a keresett mondat, és az, hogy hol van megírva!

Kérlek Benneteket, hogy megfejtéseiteket a lap dátumát 
követő keddig adjátok postára!

Az előző feladványra -  nagy örömömre -  valósággal 
özönlöttek a helyes megfejtések. Remélem ezt is sokan meg
oldjátok majd. Az előző rejtvény megfejtőinek neveit és 
pontszámát a következő számban olvashatjátok.

BETÜREJTVÉNY

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

H iszek-e, Uram ?
Ifjúsági csendeshét M ezőlakon

Veszprém megyei ifjúsági tábor 
volt július közepén Mezőlakon, 
konfirmált fiatalok részére. Ehhez 
hasonló csendeshetet már vala
mennyien átéltünk: áhítatokkal, 
bibliakörrel, bibliaversennyel, esős 
túrázással és szobában száradó ru
hákkal, éjszakai viháncolással és 
kiskamasz szerelmekkel, ebédet 
kritizáló névtelen levélíróval.

Ez a tábor valahogy mégis egé
szen más volt, mint az eddigiek. 
A Szentlélek Isten ébresztett bűn
bánatot gyermeki szívekben, kér
dezett rá hitükre, valós énükre, 
adott örömöt és reménységet. Is
tennek adunk hálát az induláso
kért, a könnyekért, a kérdésekért, 
a vágyakozásért, a tökéletességre 
való törekvésért. Istené a dicséret, 
hogy a mezőlaki tábor sokak szá
mára lehetett valóban csendes
hétté.

Egy kislány már rögtön az elején 
megfogalmazta: „Olyan sokat be
szélnek itt Jézusról... Nem tudom, 
én hiszek-e...” S miközben ő ké
nyelmetlenül, árván, Istentől elha
gyatottan, egyedül érezte magát, 
örömmel adtam hálát az Úrnak. 
Hitem szerint minden csendeshét
nek és tábornak az a célja, hogy az 
igehirdetések után valamennyi tá

borozó megkérdezze: Hiszek-e, 
Uram, benned? Hogyan hihetnék? 
Hogyan kaphatok élő hitet, 
Uram?

Esténként sokat beszélgettünk a 
lányokkal. Először csak arról, mi
ért érzik jól magukat a táborban, 
mi tetszett aznap a legjobban. Ké
sőbb arról, hogy emlékeznek-e 
még az esti áhítatra (alig), tudják-e 
mit jelent tanítványnak lenni 
(nem), szólította-e már őket az Úr 
valaha (nagy csend). A tábor té
mája Lukács evangéliuma volt, so
kan ott olvastak először Bibliát. 
Értjük, amit olvasunk, mondták 
többen, ismerősek a történetek. 
Másnap egy idén konfirmált kis
lány Zakariás történetéről kérde
zett. Kérte, magyarázzuk el, mit 
jelent Szentlélekkel megtelni (Lk 
1,67).

Arról a megelevenítő és újjászü
lő Lélekről beszélgettünk, aki meg
világosítja szívünket és új fényben 
láttatja Isten igéjét. Aki rámutat és 
elvezet az igazságra, aki által meg
ismerhetjük Urunkat, Istenünket. 
A kislány éberen, figyelmesen hall
gatott, vágyott az ismeretre. 
Együtt adtunk hálát az Úrnak, 
hogy ilyen nyugtalanító kérdésre 
kereshetünk választ.

Imádkozunk, mint egy csa lád ...
Egyházm egyei zenei táborok Sopronban

Immár harmadik alkalommal 
került sor „Zenei Tábor” megszer
vezésére Sopronban. Ez a szép vá
ros különösen alkalmas muzsikás 
együttlétek megrendezésére, mivel 
a személyi és tárgyi adottságokon 
túl komoly zenei hagyományokkal 
is rendelkezik. Sajnálatos, hogy 
egyházunk népe még nem fedezte 
föl ebből a szempontból Sopront!

A tábor munkájába bekapcsoló
dó mintegy húsz fiatalt gazdag és 
érdekes program várta. Orgona 
oktatás, énektanulás, kórusmunka 
mellett idén először (Dorosmai Er
zsébet líceumi rajztanár jóvoltá
ból) képzőművészeti foglalkozásra 
is jutott idő, amelynek keretében a 
gyermekek háromszor két órában 
kézügyességüket is gyarapíthatták. 
A frissítőt játékok és kirándulások 
szolgáltatták. Például: a résztve
vők megismerkedhettek az idei év
ben elkészült, csodálatosan szép 
hangú harkai evangélikus temp
lom orgonájával, amelynek titkai
ba Kormos Gyula avatta be az ifjú 
orgonista palántákat.

A zenei tábor kórusa ebben az 
esztendőben Szokolay Sándor kó
rusművét tanulta meg Takács

Andrea líceumi énektanámő segít
ségével. Nagy élmény volt a tábor 
résztvevői és az érdeklődők számá
ra Szokolay Sándor előadása, aki 
példákkal illusztrálva tett bizony
ságot zenei hitvallásáról. Felemelő 
érzés volt az is, hogy a záróisten
tiszteleten az ő vezényletével szó
lalhatott meg a mintegy negyven
tagú kórus! (A soproni gyülekezet 
énekkarával együtt.)

A június 20-26 között megtar
tott zenei tábor ünnepi istentiszte
letén Lackner Pál győri lelkész hir
dette Isten igéjét. A tábor résztve
vői hangszeres zenével, a 14-es li
turgia éneklésével, felolvasással 
tették színessé az istentiszteletet, 
amelyet a nagy gyülekezet öröm
mel és szeretettel fogadott.

Reménységünk szerint a zenei 
tábor iránti érdeklődés évről évre 
nőni fog. Érdemes a rögzített idő
pontot megtanulni: a tanévzárót 
követő első szabad héten (általá
ban június 20-a tájékán) ZENEI 
TÁBOR -  SOPRONBAN! Isten 
áldását kérjük a folytatásra.

Wagner Szilárd, 
a zenei tábor egyik vezetője

K N A K
Egy másik estének az volt az 

alapgondolata, hogy nem az egész
ségeseknek van szükségük orvos
ra. Volt, aki tiszta szívből, más 
talán kicsit megfontoltan válaszol
ta : bizony érzi, hogy beteg. Hogy 
érted? -  kérdezett vissza egy cser- 
fes kislány. Egészséges vagyok, 
mondta. Ä többiek már aludtak, 
mikor mi még mindig ott tartot
tunk, hogy csak a betegeknek, csak 
a bűnösöknek van szükségük or
vosra, Jézus Krisztusra.

Péntekre valamennyi bibliakör 
egy-egy jelenettel készült. Az egyik 
csoportban Zákeus történetét pró
bálták a gyerekek megeleveníteni. 
A fővámszedőt alakító kisfiú vad- 
fügefa helyett egy székre állt, ott 
várta Jézust. Öröm volt látni a 
fiúcska arcán azt az elváltozást, 
mikor a Jézust alakító kisfiú meg
állt előtte. Csillogó szemében kí
váncsiság és öröm tükröződött. 
Úgy látszott, megértette, mit jelent 
Jézus hívása, választása.

A kegyelemteli pillanatokon túl 
természetesen volt sok bohócko
dás, hangoskodás, egyéni akarat 
is. Volt, akinél sziklás talajra, vagy 
tövisek közé hullott a mag, de Is
ten ajándéka, hogy volt, akinél jó 
földbe hullott; hallotta és értette 
az igét.

Bízom benne, hogy a gyerekek 
közül többen nem csupán a játék 
és a kirándulások miatt érezték jól 
magukat, hogy ez a csendeshét ké
sőbb sokakban hoz majd termést, 
és Krisztusban teremnek gyümöl
csöt.

Azért imádkozunk, hogy a mi 
Urunk, Jézus Krisztus mindenki
nek okozzon ilyen kényelmetlensé
get, hogy egyszer valamennyiünk
nek -  kicsiknek és nagyoknak -  
válaszolni kelljen a kérdésre: Hi
szek-e benned, Uram?

Bállá Emőke

„PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS”

A Keresztyén Ifjúsági Egye
sület debreceni csoportja ön
kéntest keres -az* • 1994/95-ös 
tanévre. 18 éven felüli, hitvalló 
'keresztyén fiatalok jelentkezé
sét váijuk, akik keresztyén gyü
lekezetnek és ifjúsági csoport
nak a tagjai. A KIÉ-ben misz- 
sziós célú, felekezetközi ifjúsági 
munka folyik. Az önkéntesnek 
irodai munkát, sport és kézmü- 
vesköri tevékenységet kellene 
folytatni. Az érdeklődőktől ön
életrajzot, lelkésztől vagy ifjú
sági vezetőtől ajánlást és az if
júsági munkáról való elképzelé
seiket Írásban a következő cím
re kérjük augusztus 15-ig elkül
deni:

Tasnády Krisztina 
4028 Debrecen Baksay S. u. 46.

Várlak otthon, a paradicsom ban...!
A nap szinte el

viselhetetlenül sü
tött át a villamos 
ablakán. Nem vol
tak sokan. Nyu
godtan vettem ke
zembe a talán kí
váncsiságból is 
megvett könyvet. 
Az előző este is
mertették a rádió
ban és kezdett ér
dekelni.

Kemoterápiától 
megkopaszodott 

kislány a címla
pon: Isabell, Belli. 
Arca azonban nem 
a kétségbeesett re

ménytelenséget 
tükrözi, hanem valami mást. Igen. Bármennyire is 
furcsa: egy mindent áttörő derűt, nyugalmat.

Már az első mondatok is megdöbbentettek. Aztán 
olvastam tovább. Lassan összefolytak a betűk a sze
mem előtt. Gyerekek szálltak föl a villamosra, kosa
rukban eperrel. Eltettem a könyvet, hogy otthon az
után újra elővegyem.

A megfordíthatatlannal szembesülni a legnehezebb. 
Lehet túlélni bizonyos életszakaszokat és lehet megélni 
is azokat. Tudatosan szinte minden órát. A legnehe
zebbeket is. Azt hiszem, hogy a minőségi életnek ez 
egy megfoghatatlanul csodálatos ajándéka. Valamit 
adni és valamit kapni ezekben a súlyos órákban. Ta
lán ezt a legnehezebb észrevenni, ezt a legnehezebb 
megélni. Christel és Isabell Zachert könyve erről szól. 
A család, az édesanya fájdalmáról és arról a reményen 
túli reményről, amit a halálosan beteg, a legsúlyosabb

kezeléseken átesett és az életre mégis igent mondó kis
lány naplójából, leveleiből olvashatunk. Tudja, ponto
san tudja, hogy hónapjai, aztán már csak napjai van
nak hátra. Már csak egyet akar, hogy az orvos, akit 
nagyon szeret, megérkezzen és a kezét fogja a halál 
pillanatában. Ennyire reálisan tud gondolkodni ez a 
tizenhat éves leány akkor, amikor mások talán inkább 
egyfajta bódulatba menekülnének a valóság elől.

Csodálat és egyfajta, már-már megfoghatatlan erő
nek az érzése az, ami ebből a könyvből sugárzik. 
Hiszen a halál attól a szeretettől, melyet Isabell földi 
életének utolsó pillanatáig lényével szinte kikövetel, 
elveszti ijesztő, félelmetes voltát.

Naplóregény a halálról. Az édesanya, aki leánya 
halála után tíz évvel kezd a könyv írásához, tényeket 
közöl. Mindezt azonban a megérintettség mélységé
vel, a legőszintébb emberséggel teszi. Nem idealizál, 
és nem akarja a pozitív, fájdalmas hős szerepét sem 
eljátszani. Sokkal nagyobb a fájdalma annál, sokkal 
mélyebb érzéseket vált ki az a tudat, hogy lánya, 
akiről a könyv szól, már nem olvashatja azt.

Belli tudta, hogy meg fog halni. Egy év tíz kemote
rápiás kezelése után dönt úgy, hogy az elkerülhetet
lent ne halogassák többet. Halála előtt, szeretett orvo
sához írt levelében fogalmazta meg: „Betegségemet, 
veszélyeztetettségemet Isten ajándékának tekintem. 
Sok embernek adok bátorságot, derűm sugárzásával 
elvéve tőlük talán a halál félelmét."

És az utolsó sorok, ahhoz az orvoshoz, akit szere
tett volna maga mellett tudni halála órájában: „Úgy 
szerettem volna viszontlátni! Találkozunk majd az én 
Paradicsomomban. ”

Ez az a könyv, amit elemezni, kiértékelni nagyon 
nehéz. Hiszen minden sorából a fájdalomnak és a 
megbékélésnek az a megfoghatatlan sugárzása árad, 
amit csak ajándékként kaphatunk.

Nagy László

CHRISTI'.I. IvS ISABKI.I. 
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A „magvető”
-  50 éve hunyt el Legány Ödön -

Nem volt „született hatvani”, de itteni munkássága 
és közéleti szereplése kapcsán „hatvanivá” vált.

Növénynemesítő, gazdasági akadémiai tanár volt. 
Sokat dolgozott a hazai növénytermesztésért és nö
vénynemesítésért, szóban, írásban, tettekben.

Kassán született, 1876. március 8-án. Alap- és kö
zépfokú tanulmányai után, 1898-ban végezte el a mo
sonmagyaróvári Gazdasági Akadémiát. Károlyi Gás
pár uradalmában szerezte meg a gyakorlati alapismere
teket.

1900-ban visszakerült az Akadémiára -  nemcsak 
ismereteit bővítette, hanem már akkor tudományos ala
possággal foglalkozott a növénytermesztés kérdéseivel, 
és figyelemreméltó eredményeket ért el.

Amikor az Akadémián az 1907/08-as tanévben a 
növénynemesítés külön tantárggyá lett, Grábner Emil 
után, 1908-tól annak 10 éven át előadója volt.

Mint már ismert növénynemesitő, 1918-ban a hatva
ni Növénynemesítő Rt.-hez kapott meghívást: október 
1-én a társaság vezérigazgatója, és a hatvani növényne
mesítő telep vezetője lett. A gyakorlatban vitte tovább 
a kutatásokban elért eredményeit. Kinemesitette a 
„hatvani” búzát, és keresztezéssel javította minőségét. 
Legány nevéhez fűződik a „hatvani” árpa, rozs, zab, 
mák, bab... stb. kinemesítése, és speciális terméshoza
mának növelése. Mesterséges termékenyítéssel te
nyésztette ki a lencsebükkönyt; erre külföldön is felfi
gyeltek, és Vicia-lens Legányanának nevezték el.

A pannonbükkönyből kultúrnövényt hozott létre; a 
tavaszi búzaként vethető, fagyasztott őszi búzával pedig 
már 1917-ben jelentkezett -  megelőzve ezzel Liszenkót!

Később, a hatvani uradalom fejlesztésével, a növény
nemesítő telepet átvette a Földművelésügyi Miniszté
rium és Legány ezután, mint az állami telep igazgatója 
dolgozott.

46 éves pályafutása alatt sok cikket, ismertetést 
írt a Köztelekbe: e lapnak sokáig munkatársa is 
volt.

Szakmai tisztségeit, megbízatásait alig lehet felso
rolni. Sok előadást tartott az OMGE szakülésein és 
növénynemesitő vándorgyűlésein.

Az 1936-ban önállósult hatvani Evangélikus Egyház- 
község első felügyelője Legány Ödön lett és egyházi 
vonalon így dolgozott intenzíven, haláláig. Nehéz fel
adatokat kellett megoldania társaival: „gyülekezetté” 
szervezni a szélrózsa minden irányából idekerülteket; 
biztosítani kellett a gyülekezeti élet belső tartalmát, 
külső kereteit és megfelelő súlyát a közéletben. Alig 
néhány év alatt mindéz maradéktalanul megtörtént. Az 
ő bölcs, példamutató, agilis felügyelői szolgálatának 
időszakában készült el a templomhoz épített, praktikus 
gyülekezeti ház és a parókia. Az Ige „magját" is „hin
tette”, máig ható eredményekkel! Személyes hitének 
hátterét a mindig nagyrabecsült .felvidéki lutheránus 
tradíció" jelentette.

A hazai mezőgazdaság fejlesztésében kifejtett 40 
éves munkássága elismeréséül 1938-ban gazdasági fő
tanácsosi címmel tüntették ki.

SO éve halt meg, 1944. augusztus 14-én és 16-án az 
evangélikus templomból temették.

A szövetséges bombázók támadása során 1944. szep
tember 20-án (ennek is 50 éve!) elpusztult hatvani 
vasútállomás felvételi épületének újjáépítéséhez 1947- 
ben kiírt pályázaton II. dijat nyert fia, Legány Zoltán, 
Mihályffy Lóránd, valamint Pfannl Egon és Zöld Emil 
társaságában.

Gyülekezetünkkel együtt a városi vezetés is tisztelet
tel gondol Legány Ödön munkásságára: a volt Sallai 
Imre utca az ö nevét viseli!

B. B.
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Folytatás az I . oldalról) 
eszélők és iskolázatlan emberek, 
íégis azt hiszem, senki se mond
atta : nem való vagyok én ebbe a 
özösségbe! Egy nyelvet beszél
ünk: a szeretet nyelvét.

Az első este kiosztott különböző 
lakú igéslapok négy bibliakörre 
igoltak bennünket, így 15—20 fős 
soportokban imádkoztunk reg
ei, és beszélgettünk délelőtt az 
vangélizáció igéjéről. Külön cso- 
ortot alkottak a gyerekek, figyel
ek a Bibliára, énekeltek, játszot- 
ak, kirándultak.

Per-Olof Maik, a finn rádiómisz- 
zió megszervezője elismeréssel 
nondta: „reggel 7-től együtt vá
lyúnk, figyelünk ebben a hőségben, 
s most, este 8-kor még egy új elő- 
dásra várunk!” -  Bizony sűrű volt 
program, és még a szünetben is 

zerveződtek önként csoportok, 
logy verset hallgassanak, énekelje
tek, beszélgessenek. „Otthon talán 
tem nézzük meg az esti filmet a 
évében? Nem kelünk fel reggel ko- 
án?” -  biztattuk egymást. „Miért 
te tennénk meg akkor itt, ahol 
tlyan témákról hallunk, amelyek
éi ritkán esik szó?” Következze
tek most ezek a témák röviden, de 
érveink szerint sorban beszámo- 
unk majd rólunk ezeken a hasábo
don. Külföldi vendégeink Seija Ku- 
onen, Wilhelm Grillenberger, Curt 
'Vestmann, Per-Olof Maik a baráti 
nissziós egyesületeket képviselték. 
V finn (SLS) és a bajor missziót,

A humánum és a divinum találkozása
.nincsen más név..." Új orgona szentelése Siófokon

Evangélikus Élet 1994. a u g u sz tu s  7.

illetve a norvég (NOREA) és a finn 
(Sanansattajat) rádiómissziót.

Seija Kuronen a „mi misszioná
riusunk”. Egyesületünk érte imád
kozik, tőle kap beszámolókat, és 
munkájához anyagilag is hozzájá
rulunk. Ő Marseille-ben (Francia- 
ország) egy evangélikus gyülekeze
ti központban dolgozik mohame
dán arab és afrikai bevándoroltak 
gyermekei között. Bájos lénye, ha
tározott küldetéstudata mindenkit 
meghódított. Beszámolóján kívül 
még a gyermekekkel szervezett „Jó 
pásztor” játéka is szemléltette előt
tünk, hogyan dolgozik. Mi is átél
hettük Jézus önfeláldozó, pásztori 
szeretetét. Kapcsolatunkat a gyer
mekekkel való levelezéssel is erő
sítjük ezután.

W. Grillenberger most a bony
hádi evangélikus gimnázium taná
ra. Ezelőtti szolgálati helyéről, 
Tanzániáról hallhattuk érdekes 
beszámolóját. A magyar nyelvű 
rövidhullámú rádióadások már 
két év óta itthon készülnek. Gáncs 
Péter és pompás csapata szerkeszti 
a határainkon túl is jól fogható 
evangélikus adásokat. Igehirdetés, 
ének, gyermek- és ifjúsági prog
ram, missziói híradó hallható ben
ne. Az elkészült műsorokat kazet
tán is terjesztik.

A norvég és finn rádiómisszió 
munkatársai a nem magyar nyelvű 
adások hatását ismertették, fon
tosságát hangsúlyozták. Az arab 
nyelvű szolgálatok a fundamenta

lista mohamedán országokban a 
misszionáriust pótolják. Itt ugyan
is keresztyén misszió nem működ
het, de a rádióhullámok átlépik a 
határokat. Tiltott határátlépés ez -  
hallottuk.

Magyar előadóink a külmisszió 
múltjáról és jövőjéről -  dr. Hafen- 
scher Károly - , a testvéri reformá
tus „Molnár Mária Alapítvány” 
célkitűzéseiről -  Asztalos Zoltán . 
a tanítás fontosságáról és e szolgá
lat módszereiről -  dr. Gémes István 
-  beszéltek lenyűgözően.

Befejezésül a két evangélizációs 
sorozatot kell kiemelnem. „Nincs 
más gyógyító, megtartó, üdvözítő 
név” hangzott esténként Keveházi 
László, a külmisszió lelkészi elnö
kének igehirdetéséből. Jézus neve 
mindenekfelett való, Isten minde
nek fölé helyezte, nem lehet a többi 
„megváltók” közé sorolni. Misszi
ónk célja is ez, erre kell rámutat
nunk, ezt kell képviselnünk. A reg
geli evangélizációkat a Rádiómisz- 
szió vezetője tartotta János ev. 21. 
fejezete alapján. Jézus kérdez, 
megerősít, feladatot ad. Ebből a 
sorozatból is csodálatos erő áradt, 
tisztított és lelkesített.

Fülledt melegben, a Nap tüzes 
sugárzása alatt munkálkodott a 
Szentlélek Piliscsabán, és ha nem is 
háromezer, de egy-két ember biz
tosan átadta életét szolgálatra az 
Úrnak, vagy megújult hittel, az új 
kezdés vágyával tért haza.

Bencze Imréné

Negyedszer hívták felszentelésre 
Siófokra Harmati Béla püspököt. 
Először volt a templom, majd kö
vette a parókia, harmadikként a 
gyülekezeti ház, most pedig a 
templomba beszerzett orgona. Az 
elektronikus hangszer felszentelése 
és megszólaltatása július 17-én va
sárnap esti istentiszteleten történt,

Peskó György orgonaművész köz
reműködésével. Smidéliusz Zoltán 
esperes is szolgált.

A püspök Mt 7,7 verse alapján 
szólt arról, hogy az igében a humá
num és a divinum, az emberi és 
isteni találkozik egymással. De 
ugyanaz történik az egyházi zené
ben is. A menny és a föld találko
zik. J. S. Bach is kereső, kérő és 
zörgető ember volt. Zenei formába 
foglalta az isteni üzenetet. Ez a

templom itt Siófokon azért is van,. 
hogy pihenő, szabadságukat töltő 
emberek, hazaiak és külföldiek Is
tennel való találkozását segítse. És 
ebben a találkozásban a hirdetett 
igén kívül segít a zene is.

A siófoki „Makovecz templom” 
fennállása óta arról tanúskodik, 
hogy nagyon kellett ez az Isten há

za a Balaton egyik fővárosában. 
A gyülekezet megelevenedett, a 
nyári szezonban pedig igen nagy 
„kihasználtságnak” örvend. Az 
orgonaszentelést közvetlenül meg
előzte egy finn csoport látogatása, 
akik finn nyelven tartottak isten
tiszteletet. És ez nem egyedi eset 
volt -  mondta a gyülekezetben 
szolgáló Baranyay Csaba lelkész. 
Német nyelven miden vasárnap 
van istentisztelet és erős a lélek-

szám a magyar alkalmakon is. Na
gyon kellett ez a templom! Most' 
pedig, hogy orgona is került a 
templomba, új lehetőségként, már 
ezen a nyáron tartanak minden hé
ten csütörtökön este 7 órakor 
„Nyáresti orgonamuzsika” címmel 
zenés áhítatokat. Peskó György a 
felszentelés alkalmával Bach ko- 
rálelőjátékokat, az e-moll prelú
dium és fúgát, valamint édesapja 
művét a Jövorechocho (Áldjon 
meg téged a Mindenható) -  ciaco- 
nát adta elő. A csütörtök esti 
hangversenyeken az orgonairoda
lom remekműveit kívánja megszó
laltatni.

Segítsen sokakat Istennel való 
találkozásra a megszólaló ige és az 
új orgonán felcsendülő egyházi ze
ne. tszm

Közös templom alapját vetették meg 
a kelenföldi evangélikusok és reformátusok Farkasréten

Istenben bízó reménységgel he- 
yeztük el 1994. április 8-án Far- 
casréten a Kelenföldi Evangélikus 
gyülekezet és a Külső Kelenföldi 
Református Gyülekezet közös 
templomának alapkövét. Amikor 
a Jcét gyülekezetnek el kellett fagy
nia az Érdi úti állami iskolát, aholI

korábban az istentiszteleteket és 
hittanórákat tartották, hosszú 
ideig hiába kerestek saját telket 
vagy házat. Végül egy széntároló
ból alakíthatták ki azt a kis imahá
zat, amelyet 196^. október 31-én 
vett használatba a két gyülekezet. 
Az épületnek nem volt megfelelő 
alapja, ezért megrepedeztek a fa
lak, és kezdett kidőlni a sarka. 
A hibákat az építészek kijavítha
tatlannak találták, s így szükséges
sé vált új templom építése.

Ahogyan az lenni szokott, az új 
templom építése nem az első kapa
vágással, mégcsak nem is a tervek 
elkészítésével kezdődött. Isten há
za azoknak a szívében kezdett el 
épülni, akik azt megálmodták, el
képzelték, akik az építés gondola
tát imádságban Isten elé vitték. So
kak hite, szeretete, imádsága és ál
dozatkészsége épül bele az új 
templomba összekapcsolva minket 
az előttünk járó és az utánunk jövő 
nemzedékkel.

Miért építünk Farkasréten 
templomot? Azért, hogy otthont 
és menedéket találjanak benne 
mindazok, akik Isten közelségét 
keresik. Gyermekek és felnőttek, 
fiatalok és idősek egyaránt. 
A templom menedékhely. Mene
dékhely ebben a mai rohanó, el- 
anyagiasodott és eldurvult világ
ban. Egy olyan hely, ahova mindig 
menekülhetünk, ahol mindig oltal
mat, védelmet találunk. Békessé
get és megnyugvást, erőt kínál ne
künk Isten az ő  házában, amely a 
hétköznapokban is elkísér minket,

Most ismét hálaadásra hívtak a harangok7  ^  O  ban „Oratóri- 
x  y  O  unt számára 
szereztek fundust evangélikusok 
és reformátusok ingatlanokkal 
együtt Hpmokbödögén. 1655- 
ben az ugodi prédikátor és mes
ter já rt k i Bödögére, Ugodfiliá- 
jába istentiszteletet tartani. 
1661-ben virágzik az anyagyü
lekezet C s ó k a  J á n o s  nevű 
prédikátorral, de E s t e r h á z y  
F e r e n c  karhatalommal kény
szeríti a lakosságot hite elha
gyására, lefoglalván a templo
mot és a paplakot." Visszanyer
vén azonban a szabad vallás 
gyakorlását a 18. század elején 
már anyagyülekezet és 70 éven 
át a Pápán lakó evangélikusok
nak is istentiszteleti helyül szol
gálnak. Ennek bizonysága az 
oltár két oldalán levő két díszes 
tölgyfa pad, amelyet a pápai hí

vek adományoztak és foglaltak  
el „száműzetésük idején”. 1779- 
ben engedéllyel építik fe l torony 
nélküli templomukat, majd 20 
évre rá, mivel „oskolaházuk ha
muba fekszik" új iskolát és la
kást építenek. 1884-ben megva
lósul álmuk, torony épülhet, 
melyből harang hívogat Isten 
tiszteletére, egymás szeretetére. 
M ost is hálaadásra hívtak a ha
rangok, mert a visszakapott is
kola a hívek szorgalmas munká
jával gyülekezeti házzá alakult 
és Szebik Imre püspököt kérte a 
gyüleket annak megáldására.

A püspök M t 13,44-46 alap
ján szólt az ünnepi istentisztele
ten a lelki meggazdagodásról: 
az igaz kincs kereséséről. Mun

kájával, fáradsággal keresi és 
gyűjti az ember a kincseket, 
amelyekre részben szüksége is 
van. Nem szabad azonban feled
nie, hogy ezek romlandó, mú
landó, sőt igen sokszor embert 
elválasztó erővé válnak, Istentől 
és egymástól is. Jézus igéjében 
adja nekünk ajándékként azt a 
kincset, amelyet a rozsda és a 
moly nem semmisít meg és a 
tolvajok sem lophatják el. Ez a 
kincs Isten ajándéka: a Benne 
való bizalom, hit az Istentől ka
pott életben való járásra. Ezen a 
helyen kínálja, ingyen adja 
azoknak, akik elfogadják. Akik 
romlandó kincsektől meg tud
nak válni, hogy romolhatatlant 
kapjanak. Az igehirdetésre f e 

lelt az ifjúiági kórus szavalattal 
és énekléssel, amelyet G abn a i  
S á n d o r  I. évfolyamos teoló
gus vezetett, aki éveken át a 
gyülekezet kántora.

Közgyűlés következett, ame
lyet Gabnai Sándor felügyelő 
nyitott meg, majd Görög Zoltán 
lelkész köszönte meg az igehir
detés szolgálatát. Utána a re
formátus, majd a katolikus es
peres lelkész üdvözölte az ünne
p i gyülekezetei. A lelkész kö
szöntötte a község vezetőségét a 
jóindulatú segítségért.

Köszöntések elhangzása után 
a püspökkel az élen a gyülekezeti 
ház elé vonult a nép, imával és 
igével, valamint az ősi könyörgő 
énekkel, a „Confirmá”-val álda-

tott meg a ház. Szorgalmasan 
munkálkodó asszonyaink Gab
nai Sándorné vezetésével terített 
asztalhoz ültették le a vendége
ket. Szép záró akkordja volt az 
ünnepségnek, hogy a vendégség
hez konyhát adó óvoda vezetősé
gének úgy mondott köszönetét a 
gyülekezet, hogy süteménycso
magot készített a hétfői napra, 
mind az óvodásoknak, mind az 
idősek számára.

Hálaadással Urunknak, 
örömmel búcsúztunk el egymás
tól, vittük azt a sok lelki ajándé
kot, amit a templomban és gyü
lekezeti házban kaptunk. „Uram 
szeretem a házadban való lako
zást! Igéd az elvehetetlen kincs! 
Nem hagyom a templomot! Ra
gaszkodom az iskolához!"

Tóth Sándor 
ny. lelkész

amelyet senki és semmi el nem ve
het tőlünk.

Isten segítségével épül az imádság 
háza Farkasréten, melyet ifj. Ben
czúr László tervezett. Salamonnal 
együtt valljuk: „Urunk, nincs hoz
zád hasonló Isten sem fent az égben, 
sem lent a földön. Az ég, sőt az 
egeknek egei sem fogadhatnak ma
gukba téged, mennyivel kevésbé az 
a ház, amelyet építeni akarunk.” De 
van egy ígéretünk Istentől a temp

lommal kapcsolatban, amely így 
hangzik: „Ott lesz az én nevem!” 
Isten nevének házát építjük azzal a 
bizonyossággal, hogy ő meghallgatja 
népének könyörgését ezen a helyen.

Épüljön ez a templom és vala
mennyi új templomunk Isten di
csőségére, hogy akik oda belépnek 
elmondhassák: „Uram szeretem 
házadat, ahol laksz, dicsőséged la
kóhelyét” (Zsolt 26,8)

Ferenczy Erzsébet KÜLFÖLDI HÍREK
ZÜRICHI REFORMÁTUSOK 

AZ ÁLLAM ÉS EGYHÁZ 
SZÉTVÁLASZTÁSÁRÓL... 
Március végi ülésen Zürich 

Kanton Református Zsinata (a ka
tolikus egyház döntéséhez hason
lóan) elutasította az egyház és ál
lam szétválasztását célzó konzer
vatív-polgári kezdeményezést. Az 
indoklás: „a keresztyénség a maga 
etikai értékeivel alapja az ország 
jogrendjének és szociális tevékeny
ségének”, így a szétválasztás árta
na a társadalomnak. Tehát az egy
máshoz kötődést akkor is fenn kell 
tartam, ha ezzel többen nem érte
nek egyet, sőt ellenzik. Svájc 23 
kantonja közül egyedül Genf fo
gadja el az egyház és állam teljes 
szétválasztását. (ÖTK)

1

ÉSZAK-AMERIKAI EGYHÁZI 
STATISZTIKA

Az amerikai és kanadai egyhá
zak 1994-es évkönyvében kimuta
tás jelent meg egyházaik taglétszá
mának alakulásáról. Minthogy 
Amerikában a személyi adatok kö-

zött az egyházi hovatartozásról 
nem vezetnek nyilvántartást, a fel
mérés az egyházak által -  hol pon
tosan regisztrált, hol csak becslé
sek alapján jegyzett -  adatokra tá
maszkodik. Ezek szerint az Észak
amerikai földrészen 1992 és 1994 
között a Baptista Egyház mutatja 
a legjelentősebb (2,5%-os) növeke
dést, utána a Mormon Egyház 
(2,16%) majd a Római Katolikus 
Egyház (1,63%). Sajnálatos mó
don taglétszáma legerőteljesebb 
csökkenését a Kanadai Presbite- 
riánus Egyház könyvelheti el. 
(ÖTK)

Két héttel ezelőtt beszámoltunk 
az őrimagyarósdi kettős lelkészava
tásról: apa és fia együtt álltak az 
oltár előtt és indultak el a szolgálat
ba. Most kaptunk képet az ese
ményről. Képünkön a lelkészi eskü
tétel pillanatát látjuk: Loós Csaba 
diakónus lelkész, az édesapa és fia, 
Loós Péter, Zügn Tamás esperes 
előtt mondják az eskü szövegét.

(F o tó : Lendvay Béla)

MEGHÍVÓ
Megyei evangélikus szabadtéri evangélizáció lesz a Nógrád 

megyei
TERÉNY

községben 1994. augusztus 14-én délután 3 órától. 
Megnyitót mond Szlobodnyik András, a község jegyzője, igét 

hirdet Kalácska Béla, az egyházmegye esperese. Műsort adnak 
a megyei ifjúsági konferencia résztvevői. Bizonyságtételek 

a keresztyén életről énekben, prózában, versben. Az evangélizáció 
közös úrvacsoravétellel zárul.

MEGHÍVÓ

A Somogydöröcskei Egyházközség megújított templomát 
augusztus 20-án 10 órai kezdettel szenteli fel 

dr. Harmati Béla püspök.
Erre az ünnepi alkalomra szeretettel 

hívjuk az érdeklődőket.
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----------NAPRÓL
Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a 

nép, amelyet örökségül választott. Zsolt 33, 12.
VASÁRNAP Irgalma megmarad nemzedékről nem
zedékre az Őt félőkön. Lk 1, 50. (Zsolt 115,14; Lk 
19,41-48; Róm 11, 25-32; Zsolt 59,1-11. 15-18.) 
Uram köszönöm, hogy megmutatod a békességre 
vezető utat, arra hívsz engem. Köszönöm templo
modat, ahol tanításod hallhatom, és embertársaim
mal együtt imádkozhatom.
HÉTFŐ Pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadá
sára, és így kiáltottak I „Hozsánna! Áldott aki az Úr 
nevében jön, az Izrael királya!” Jézus pedig egy 
szamárcsikóra találva, felült rá. Jn 12, 13-14. (Zak 
9,9; Róm 11,1-15; Jn 8,46-59.) Oly jó Uram, Meg
váltóm, hogy életed és tanításod nyomán megismer
hetem a Te küldődet, Mennyei Atyámat. Köszö
nöm, hogy értem és embertársaimért mindent meg
tettél, hogy az emberiségnek új élete legyen már itt 
a földön.
KEDD Szeressük egymást; mert a szeretet Istentől 
van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri 
Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az 
Istent; mert Isten szeretet. ÍJn 4, 7-8. (Józs 22,5; 
lKor 10,1-13; Jn 9,1-12.) Uram, arra kérlek, nyisd 
meg szemeimet a látásra, hogy lássak és füleimet a 
hallásra, hogy halljak. Add, hogy szent Atyánk aka
rata szerint cselekedjek és a világosság gyermeke 
lehessek, felebarátaimmal együtt egy közösségben, 
a hit közösségében.
SZERDA Az Angyal így szólt hozzá: „Ne félj, Zaka
riás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: felesé
ged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt
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nevezni.” Lk 1, 13. (Zsolt 127,3; lKir 21,1-16; Jn 
9,13-23.) Tudom, hogy az Úr ajándéka a gyermek. 
Köszönöm Uram, hogy magadhoz hívod a gyerme
keket, mert mint mondottad: ilyeneké a mennyek 
országa. Köszönjük, hogy mi mindnyájan mennyei 
Atyánk gyermekei lehetünk.
CSÜTÖRTÖK Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne 
dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: 
mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, 
mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Jel 
15,4. (Hab 2,20; Jer 16, 14-17; Jn 9,24-34.) Uram 
add, hogy cselekedeteim embertársaim javára és a te 
dicsőségedre legyenek. Add, hogy mindenkor térdet 
hajtsak előtted, tanításod előtt, mert nyilvánvalóvá 
lettek igazságos ítéleteid.
PÉNTEK Majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. 
Az én neyemért, nem pedig a ti gonosz életetek és 
romlott tetteitek szerint bánok így veletek. Ez 20,44. 
(Gál 1,4; ISir 1,1-22; Jn 9,35-41.) Uram, tudom 
azt, hogy önmagadat adtad a bűnös embervilágért, 
így értem is. Te mindent megtettél, hogy a gonosz 
világból az örök életre jussunk a mi Atyánk akarata 
szerint. Add Uram, hogy a világ keresztyénsége cse
lekedeteivel dicsérjen Téged és mindenkor elfogadja 
szent igéd tanítását.
SZOMBAT Kéijetek, és adatik, keressetek, és talál
tok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Lk 11,9. 
(Ézs 38,14; Mt 23,34-39; Jn 10,1-10.) Jézus Krisz
tus a jó pásztor, aki életét adta a juhokért. Ő mutatja 
az utat, miközben végtelen szeretetét adja. Ő vezet 
minket az élet útján, a hazavivő úton a békességre, 
az örök életre, Mennyei Atyánk Országába.

Benkő Ferenc
______________________________________________ J

ELŐ VIZ

E rő  és  e rő tle n sé g
2Kor 12,9

Szinte ösztönös törekvése az 
embernek, hogy többnek mutatja 
magát, mint ami valójában. Álta
lában titkoljuk kudarcainkat, 
eredménytelenségeinket, de annál 
inkább szeretünk dicsekedni sike
reinkkel, tehetségünkkel, rangos 
kapcsolatainkkal. Erre életünk 
törvényszerűségei ösztönöznek: az 
erősebb érvényesülésének a törvé
nye.

Erősnek igyekszünk mutatni 
magunkat, mert megtanuljuk és 
megismerjük azt, hogy mi az erőte- 
lenek sorsa: aki beteg, elszegénye
dett, megöregedett, azt leírják, ro
hamosan csökkennek az esélyei az 
életre, a túlélésre.

Pál apostol az értékeknek egy 
egészen más mértékét ismerte meg: 
„amikor erőtelen vagyok, akkor 
vagyok erős”.

Erő az erőtelenségben? Ellene 
mond az általános emberi tapasz
talatnak és gyakorlatnak. De ki is 
erős valójában? Az, aki az erő tör
vényszerűségeit érvényesítve, a le
hetőségeit kihasználva, a sikereitől 
elbizakodva, a saját erejére építi fel 
a jövőjét és alakítja ki az életszem
léletét? Vagy az, aki megismerte a 
lehetőségeinek, képességeinek a 
határait és korlátáit? Aki erőtelen- 
ségének szüntelen figyelmeztetése 
alatt él? Akinek minden nap meg

kell küzdenie önmagával, gyenge
ségével a holnapért?

Erővel uralkodni és rombolni le
het. Erőtelenséggel meg lehet érte
ni a másik gyengeségét, és együtt 
lehet vele érezni. Erővel elbizako
dottan lehet élni és dicsekedni le
het vele. Erőtelenséggel, meg lehet 
látni, hogy kik is vagyunk.

„A szenvedés lépteink őre”, -  
írta valaki. Pál „tövist” hordozott 
a testében, hogy el ne bizakodjék. 
-  Milyen érthetetlen is sokszor egy 
ilyen tövis, amikor az ember nem 
bontakozhat ki úgy, ahogy szeret
ne. De egyszerre egy új világ, az 
élet új tere nyílik meg, ha rátalá
lunk arra, hogy az általunk erőlte
tett, kikényszeríteni akart sorsunk
tól őrzött meg valaki, aki lépteink 
őre.

Az Isten kegyelmének ismerete 
által változik meg egyszerre, vagy 
lassan a korábbi értékek előjele: az 
erőtlenség jelenik meg erőként. 
Elég lesz az, amit addig semmibe 
vettem, amit könnyedén eldobtam, 
ami mellett érzéketlenül el tudtam 
menni.

A gyengeségjelek: betegség, 
szenvedés, szegénység, önmagában 
egyáltalán nem jelentenek erénye
ket. Az erőtelenségekben rejlő erő 
egyedül a Krisztus Jézusban érvé
nyes, aki meghalt a mi erőtelensé-

geinkért, hogy új életünk ereje le
gyen, a feltámadása által.

Pál a mennyei világ titkaiba te
kinthetett be, miközben teste nyo
morúságával a legnagyobb magas
ság és emberi életünk mélységeinek 
a titka között feszült az élete. De 
nem csupán elviselte a gyengesé
gét, hanem elfogadta. Vállalta, 
mert megértette az Isten kegyelme 
által, hogy az Ő hatalma és ereje, 
a Krisztus kereszten elszenvedett 
erötelenségében lett a világot, az 
emberiséget, a betegségeiből, szen
vedéseiből, a bűne nyomorúságá
ból kiemelő erővé.

Ezért a kegyelem nem valami 
távolira vonatkozó vigasztalás, 
hanem a hétköznapok erőtelensé- 
geiben megtapasztalható és meg
valósuló erő, amely egész életünket 
áthatja és teljes egszisztenciánkkal 
annak a Jézusnak a szolgálatába 
állítja, akinek az életet, a teremtett 
világot, az embert féltő szeretete, a 
mi erőtelenségeink által jut el a 
céljához.

Erőtelenség és erő? Életünk 
küzdőterét meghatározó két vég
let. Erőtelenségben az erő? Ellent
mondás, amelyet semmiféle emberi 
jószándék és törekvés nem képes 
feloldani. Egyedül az Isten érthe
tetlen, de mindnyájunknak oda
ajándékozott szeretete a Krisztus 
által. -  A kegyelme, amelyben éle
tünk minden ellentmondása meg
oldódik.

Kőszeghy Tamás

Global Mission evangélizáció lesz 
1995-ben
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Az embléma már jelzi, hogy ez a 

néhány soros írás ismét a Billy Graham  
Társaság műholdas evangélizációjáról 
ad híradást. Nekünk igaz, nem a leg
jobb emlékeink vannak a legutóbbi es
sem szolgálatról. Nem tapasztaltuk, 
hogy az evangélizáció elérte volna a 
célját. Úgy tűnt, hogy az óriási szellemi 
és anyagi energia nem térült meg a várt 
módon. -  A Társaságnak nyilván más 
a véleménye. Ők, Jézus példázatán fel
buzdulva nem az eredményességre te
kintenek, hanem arra a tényre, hogy a 
Magvető pazarló módon szórja a m a
got. Szerintük az evangélium hirdetésé
nek szolgálatába be kell vetni a leg
újabb technikai eszközöket is. A cél: az 
Ige hangozzék mindenütt ahol embe
rek élnek. -  De lehet, hogy komolyan 
veszik azt is, amit Jézus több példáza
tában is kifejezett: a mennyben öröm  
van egyetlen bűnös megtérésén is! -  Azt 
sem lehet vitatni, hogy a világ számos 
pontján igen lelkesen és örömmel fo 
gadják az evangélizációnak ezt a m o
dem formáját.

A Global M ission elnevezésű újabb 
evangélizációt 1995. március 16-18-án 
sugározzák Puerto Ricoból a világ 165 
országába. Billy Graham igehirdetéseit 
50 nyelven tolmácsolják.

Magyarországon az Ökumenikus 
Tanács tagegyházai -  köztük a mi ma

gyar evangélikus egyházunk is -  vállal
ták fel ennek a tervezett evangélizáció
nak megrendezését és gondját.

A  Global M ission magyarországi 
előkészítő munkájának Ü N N E P É 
LYES M EG N YITÁ SA SZEPTEM 
BER 4-ÉN LESZ A  D EÁ K  TÉRI 
EVANG ÉLIK US GYÜLEK EZET  
ELSŐ EM ELETI TERM ÉBEN, 
DÉ L U T Á N  3 ÓRAK O R. Ide várjuk 
azokat, akik imádságukkal és segítő 
szolgálatukkal szeretnének bekapcso
lódni ebbe a munkába. Személy szerint 
örülnék, ha nem egyedül kellene képvi
selnem egyházunkat, hanem lennének 
lelkészek, gyülekezeti munkások -  az 
evangélizáció barátai - ,  akik szívesen 
csatlakoznának ehhez az ökumenikus 
összefogást igénylő szolgálathoz.

A z első műholdas igehirdetéssorozat 
1989-ben volt Angliában, amit 33 afri
kai országba is közvetítettek. Ezt kö
vette 1990-ben a Mission World Asia 
elnevezésű szolgálat, amit Hong- 
Kongból sugároztak ugyancsak 33 
ázsiai országba. A  rákövetkező évben, 
1991-ben Buenos Airesből közvetítet
ték 20 országba Billy Graham igehirde
téseit. A z 1993-as Essenböl közvetített 
M ission World Europe szolgálatába 
már mi is bekapcsolódtunk. Ekkor 45 
nyelven 59 országba sugározták az 
adásokat.

A tervezett 1995. március 16-18

evangélizáció vételére -  a Global Mis
sion amerikai csoportja -  Magyaror
szágon 5 állomást épít ki.

Ez az evangélizáció annyiban eltér 
majd a kialakult gyakorlattól, hogy az 
esti igehirdetéseket megelőzően Puerto 
Ricoban konferenciát tartanak gyüle
kezeti munkásoknak. Ezt a kb. 3 órás 
anyagot is sugározzák. így a világ min
den pontján -  így mi is -  bekapcsolód
hatunk ebbe a konferenciai munkába. 
A  konferencia témája -  az evangélizá
ció, annak személyi és tartalmi feltéte
lei, valamint a módszerei. Ezeket az 
előadásokat nemzetközi és felekezetkö- 
zi előadók tartják. Tervek szerint lu
theránus részről az YM CA egyik veze
tő személyisége lesz az előadó. Ezekre 
a konferenciai előadásokra már most 
felhívjuk aktív szolgáló vagy szolgálni 
akaró gyülekezeti tagjaink figyelmét.

Budapesten kívül a négy vidéki cent
rum m ég szervezés alatt áll. Minden 
attól függ, hol találunk olyan gyüleke
zeteket és az evangélizáció ügyét lelke
sen felkaroló híveket, akik vállalják a 
házigazda tisztét, de gondját,is. -  M in
den bizonnyal szeptember 4-én a Deák  
téri ünnepélyes megnyitón már részle
tesen is tájékoztatni tudjuk a megjelen
teket. Addig is, mig találkozunk, hor
dozzuk imádságban Isten előtt ennek a 
tervezett evangélizációnak az ügyét.

Pintér Károly

A VASÁRNAP IGÉJE
H O L TALÁLNÁNK M ÁS SZABADÍTÓ T?
Jn 8,21-29

Igénk lényegét talán a legérthe
tőbben a szakasz bevezető alcíme 
fejezi ki: Jézus az Atyától jön és az 
Atyához megy. Ez a lényeg, mert 
ő előbb volt mint mi. Létezésének 
csupán egy rövid ámde mégis fon
tos szakasza volt földi élete. „Aho
vá én megyek oda ti nem jöhet
tek”, hangzanak a jól ismert súlyos 
szavak. A korabeli hallgatónak bi
zony nagyon nehéz volt ezt megér- tenie. Ezért gondolták többen a 
zsidók közül, hogy talán megöli 
magát, mivel az öngyilkosság az ő 
számukra követhetetlen volt. Aki 
ilyet tesz az vétkezik Isten paran
csolata ellen, tehát bűnt követ el. Az ennek ellenére előforduló ön- 
gyilkosságokat igyekeztek más színben feltüntetni, ha pedig mégis volt tanú, akkor azt rendszerint meggyőzték arról, hogy ne mondja 
el azt, amit tapasztalt. Ezzel a na
gyon egyszerű és mégis nagyon szigorú módszerrel óvták a maguk közösségét és nem is eredménytele
nül, mert a zsidóság körében mindig is jóval alacsonyabb volt az öngyilkosság aránya. Bizony, ki 
tudja hány ember élhetne közü
lünk ma is, ha ismeretlen marad 
előtte éz a rossz példa.Jézus azonban nem válaszol erre 
az aggodalmukra, hanem szó nél
kül folytatja: „Ti lentről származtok, én pedig fentről származom, ti 
evilágból származtok, én nem e világból származom”. Származá
sunk rendkívüli módon formál 
bennünket. Egy afrikai néger egé
szen más, mint egy európai ember és nem csak azért fekete, hanem 
azért, mert mások a szokásai, más 
értékrendet hozott magával, az ér
zései, a reagálásai is mások. „Vala
miből” lenni tehát mindenképpen 
egy meghatározó dolgot jelent. 
A „fentről” és a „lentről” óhatatla
nul egy képszerű gondolkodás ér
zetét kelti bennünk, de itt igazából 
nem erről van szó, hanem arról, 
hogy aki lentről származik, az nem 
értheti meg azt, aki fentről szárma
zik, aki Istentől jön. Tudnunk kell azonban azt is, hogy ez a fajta cím
kézés, „lentről” vagy „e világból” nem feltétlenül a rossz, vallástalan 
embereket jelöli, hanem kivétel nélkül ránk vonatkozik.

Csak egyvalaki, Jézus mondhatja: én fentről származom. Ezért 
szinte „természetes”, hogy Jézust nem ismerjük fel helyesen, hanem 
félreértjük és elutasítjuk. Az pedig 
már a kegyelem csodája, ha mégis 
megértjük őt. Gondoljunk arra, amikor Jézus Nikodémusnak az 
újjászületés szükségességéről szólt. 
Csak az újjászületés, a megtérés 
által tudjuk felfogni azt, ami fent
ről jön.

Ezért is olyan súlyosak Jézus

szavai: „mert ha nem hiszitek, 
hogy én vagyok meghaftok bűneitekben”. A bűn és a halál már ön
magukban is súlyos szavak, de a kettő együtt ti. bűnben meghalni, 
azaz a bűnbocsánat a kegyelem re
ménysége nélkül élni, minden kor 
embere számára az elképzelhető legrosszabb dolog volt. Éppen 
ezért Jézus felszólítása, hogy Őt 
úgy ismerjük meg, és úgy fogadjuk 
el, amint van, elsőrendű fontossá
gú. Amikor Jézus ezt mondja: 
„mert ha nem hiszitek, hogy én 
vagyok, meghaltok bűneitekben” ; 
akkor ő arról szól, hogy ő a mi 
Megváltónk és életünk. Éz az egy
szerű hitvallás, hogy ti. Jézus 
„van” vagy Jézus a Krisztus azért 
elegendőek, mert Jézus itt teljes is
teni mivoltában beszél. Ugyanúgy, 
mint ahogy annak idején Isten 
Mózes kérdésére, hogy tudniillik, 
ki ő, így válaszolt: vagyok, aki va
gyok. Mert ahogy Istent, úgy Jé
zust is egyedül csak a saját nevével, 
saját személyével lehet jellemezni, 
mivel máshoz nem fogható. Jézus 
szavaival egy utolsó, hatalmas vá
lasztás elé állít bennünket, vagy 
hisszük és megváltjuk az Ő isteni 
mivoltát, vagy pedig meghalunk 
bűneinkben. Ha egyszer Isten áll 
előttünk Jézus alakjában, akkor 
hol találnánk más szabadítót a 
bűn és a halál elől? A keresztyén 
élet kulcsa Isten megismerése, ez a 
megismerés pedig Jézus Krisztu
son keresztül történhet meg. Éspe
dig idejében, nem akkor, „amikor 
majd felemelitek az Emberfiát” te
hát keresztrefeszítése után mint 
legtöbb kortársa. Ez a mi szá
munkra azt jelenti, hogy nem halo
gatjuk megtérésünket, hanem bol
dog örömmel fogadjuk el őt 
Urunknak és Megváltónknak.

Koháry Ferenc

IM ÁD K O ZZUN K !

Úr Jézus Krisztus! Add meg nekünk, 
hogy mindenkor felismerjünk Téged tel
jes isteni valóságodban és így tudjunk 
bizonyságot tenni rólad az emberek 
előtt. Ámen.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET A M AGYAR RÁDIÓ BAN. Au
gusztus 21-én, vasárnap 10.05 órai kez
dettel a Kossuth Rádió evangélikus is
tentiszteletet közvetít a körmendi temp
lomból. Igét hirdet Zügn Tamás esperes.

EVANGÉLIKUS R Á D IÓ M ISZ - 
SZ IÓ : 19.00-19.15-ig. 41 m-es rövid
hullám, 7385 kHz
augusztus 6  szombat: 36 év Japánban -  
Nemeshegyi Páter.
augusztus 7 vasárnap: Hecker Frigyes 
áhitata.
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa. Pf. 19.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1994. augusztus 7.

I. Bécsikapu té r  de. 9. (úrv .) Balicza Iván; 
de. 10. ném et BrauckhofT B eáta, de. 11- 
(ú rv .) ifj. H afenscher K á ro ly ; d u . 6. d r. Zsig
m ondy  Á rp á d  X II. Szilágyi E . fasor 24. de.
9. ifj. H afenscher K áro ly  M odosi u. 6. de. fél 
10: M a rto s  Ö d ö n  Pesth idegkút, I I. Báthory 
u. 8 . de . fél 11 Szilas A ttila  Csillaghegy, ü l .  
M áty ás  k ir. ú t. 31. de. 10. Ó buda, III . Dévai 
Bíró M . té r  de. 10. B álin t László  Ú jpest, IV, 
Leibstück M ária  u. 36 -38 . de. 10. Blázy L a
jo s . V. D eák té r  4. de. 9. (ú rv .) Zászkaliczky 
P é ter de. 11. (úrv .) G erőfi G yu láné  du . 6. 
Zászkaliczky P é ter V II. V árosligeti fasor 17. 
de. 11. (ú rv .) M u n tag  A n d o m é  du . 6. N agy 
Z o ltán  V III. ÜUöi út 24. de. fél 11. K ertész 
G éza. V III. K arácsony S . u. 31 -33 . de. 9. 
K ertész  G éza . V III. R ákóczi ú t 57 /b . de. 9. 
szlovák  C selovszky F erenc  V III. V ajda P é ter 
u. 33. de. fél 10. F ab iny  T am ás. IX . Thaly 
Kálm án u. 28. de. 11 d r. R édey Pál. Kőbánya, 
X. K ápolna u. 14. de. fél 11. F ab in y  T am ás. 
X. Kerepesi ú t 69. de. 8. d r . Szabó  Lajos 
Kelenföld, XI. Bocskai ú t 10. de . 8. (úrv .) 
M issura  T ib o r  de. 11. (ú rv .) C sepregi A ndrás  
d u . 6. M issu ra  T ib o r  X I. Ném etvölgyi ú t 138. 
de. 9. C sepregi A n d rás  Budahegyvidék, X II. 
T a rtsa y  V. u. 11. de. 9. (ú rv .) T a k ács  Jó zse f 
de. 11. (ú rv .) T a k ács  Jó zse f d u . fél 7 U rb á n  
E szter X III. K assák lajos u. 22. de. 10. ifj. 
K endeh  G yörgy. X III. F rangepáo u. 43. de.
8. ifj. K endeh  G yörgy  XIV . G y arm at u . 14. 
de. fél 10. d r. Szabó  L ajos Pestújhely , XV. 
Tem plom  té r  de. 10. Bizik László. Ú jpalo ta, 
XV. H á r ty á n  köz du. 5. ökum en ikus  R ákos
pa lo ta , N agytem plom , XV. Régifóti ú t 73. de.
10. Bolla Á rp ád . R ákosszentm ihály, XVI. 
H ősök te re  de. 10. d r . K a m e r  Á g o sto n  Cin- 
k o ta , X V I. B attyány  I. u. de. fél 11. Szalay 
T am ás. M átyásfö ld , XV I. P rodám  u. 24. de.
9. Szalay T am ás.R ákoshegy , X V II. TeSsedik 
S . té r  de. 9. (ú rv .)  K u s tra  C sab a  R ákoscsaba,
X V II. Péceli ú t 146. de. 9. M arsch a lk ó  G yu la  
R ákoskeresztú r, X V II. P esti ú t 111. de . fél
11. (ú rv .) K u s tra  C saba  R ákosliget, X V II. 
G ózon G y. u. de. 11. (ú rv .) M a rsch a lk ó  G y u 
la Pestszentlőrinc, X V III. K o ssu th  té r  3. de.
10. (ú rv .)  C sizm azia S á n d o r Pestszentim re,
X V III. R ákóczi ú t 83. (ref. tem plom ) de. h á 
rom negyed  8. C sizm azia  S á n d o r  K ispest,
X IX . Tem plom  té r  1. de . 10. Széli Bulcsú. 
X IX . K ispest, H u n g ária  ú t  37. de . 8. Széli 
Bulcsú Pestszenterzsébet, X X . Ady E . u . 89. 
de . 10. G y ő ri J á n o s  Sám uel. C sepel, X X I. 
D eák  té r  de. fél 11 M issu ra  T ib o r  Budafok, 
X X II. J á té k  u. 16. de. 11. R ozsé  Istv án  T ö 
rökbálin t, S zen t István  ú t de. 9. R özse  István

ISTENTISZTELETEK A BALATON 
KÖRNYÉKÉN

B ala tonaka li (evangélikus tem p lom ) de. 
fél 10; B ala tonalm ádi Bajcsy Zs. u . 25. d u . 4 ; 
B ala tonbog lár ( re fo rm átu s  tem p lom ) de. 9 ; 
B alatonfenyves ( re fo rm átu s  tem p lom ) d u . 6; 
B ala ton lü red  ( re fo rm átu s  fehér tem plom ) 
d u . 6 ; B alatonlelle  ( re fo rm átu s  tem p lom ) de. 
fél 11; B ala tonszárszó  (E vangélikus üdü lő , 
Jó k a i u . 41.) Felsődörgicse (evangélikus 
tem plom ) de. 11; Fonyód (p ro te s tá n s  tem p 
lom ) d u . 4 ;  G yenesdiás (K a p e m a u m ) de. 9 ; 
H évíz (T ó fü rd ő  D . épü le t, K u ltú rte rem ) de. 
11 -  n ém et; K eszthely (D eák  F . u . 18.) de . 9 
-  ném et, de . 11 -  m ag y a r; KővágóörS (evan
gélikus tem p lom ) de. fél 12 ;,M encshely (K o s
su th  u .)  de . 10; N agyvázsony (N em esleányfa
lú  u .)  d u . 2 ;  S ió fok  (F ő  u . 220.) de . fél 10 -  
ném et, de. 11 -  m ag y a r; Süm eg d u . fél 3 ; 
S zen tan ta lfa  (F ő  u .) de . 9 ;  Z am árd i (A rad i 
u . evangélikus im ah áz ) d u . 4 ;  Z á n k a  (R á 
kóczi u .)  de . 11 -  m agyar, d u . 6. -  ném et

SZ E N T H Á R O M SÁ G  UTÁ N 10. 
VA SÁ R N A PO N  az oltárterítő színe: 
zöld. Az istentisztelet oltár előtti igéje: 
Róm 9 ,30-33; az igehirdetés alapigéje: 
Jn 8,21-30.

ERŐ S VÁR A M I ISTENÜ NK  cím
mel egyházunk műsorát közvetíti a Kos
suth Rádió augusztus 8-án, hétfőn 
13.30-tól.

HAZAI ESEMÉNYEK

M EGJELENT! M EG JELEN T!

ÁBRÁZOLT EG YH ÁZTÖ RTÉNET  

írta: Grünvalszky Károly.

Két kötetben, közel 400 oldalon, több mint 160 fekete-fehér ábrával és 
5 színes táblával.

Kezdettől a reformáció korának végéig.
Hitoktatással foglalkozóknak, az egyháztörténet iránt érdeklődőknek, 

középiskolásoknak kitűnő kézikönyv.
A felosztás szerint bibliaórákon folyamatosan használható. 

Kapható a Sajtóosztályon
A két kötet ára együtt: 1100,- Ft (ÁFÁval együtt.)

A  Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája augusztus 7-én: 

Imádkozzunk azokért, elmélkedjünk 
azokról, akik nem csak a Szentírás is
meretére jutottak el, hanem akik szá
mára m ég a kommunikáció írott for
mája is felbontatlan titok maradt, hogy 
gondos törődéssel pótoltassák  hiá
nyosságukat.

H ALÁLO ZÁS
Kár Csabáné sz. Ruzsicska M árta, 

néha Ruzicska László, budapesti 
evangélikus lelkész és Daubner Er
zsébet leány 59 éves korában 1994. 
április 25-én az ohioi Warrenben vá
ratlanul elhunyt. A Szt. Pál ev. 
tem plom ból temették. A  temetés 
szolgálatát Bernhardt Béla ev. espe
res végezte', im át m ondott Kálmán  
Szabolcs ref. lelkész. „A hol én va
gyok, o tt legyetek ti is.” (Férje, Kúr 
Csaba és leánya, Kúr M árta címe: 
151 D ickey Ávenue, Warren, OH  
44485, U .S .A .)

Ruttkay Elemérné sz. Kárpáti Ilona 
július 18-án, életének 80. évében el
hunyt. Hamvasztás utáni temetése au
gusztus 8-án du. 2 órakor lesz a Rákos- 
keresztúri Új temetőben. Boldogok a 
halottak, akik az Úrban halnak m eg...

Nyáresti orgonamuzsika 1994 
a siófoki evangélikus templomban 

minden héten csütörtökön, este 
7 órakor

(megfelelő érdeklődés esetén 
9 órakor is)

Orgonái Peskó György 
orgonamüvész 

Műsor:
Az orgonairodalom remekművei 

Jegyek 2 0 0 .-  Ft-os árban 
elővételben is kaphatók 

a helyszínen.

AZ ÚR  C SO D Á SÁ N  M ŰKÖDIK  
Fébé konferencia a piliscsabai Béthel 
M issziói Központjában 
augusztus 19-től 21-ig. Érkezés augusz
tus 18-án délután, hazautazás 22-én dé
lelőtt. Részvételi díj 1050 -  Ft. Ágyne
m űhasználat 150.- Ft. Érdeklődni és 
jelentkezni lehet M adocsai M iklós cí
m én: Budapest, 1015. Ostrom u. 15.

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén 1994. augusztus 14. du. 
4 órakor a pesthidegkúti református 
templomban (Bp. II. Hidegkúti út 64) 
A  vakok és süketnémák közötti misz- 
sziót ismertetik: dr. Pásztor Jánosné és 
M uzsnay István.

Dr. Kürthy Tamás, az aacheni egye
tem ny. professzora, a Johannita Rend 
lovagja július 22-én Aachenben el
hunyt. Egyházunkkal szoros és áldoza
tos kapcsolatot tartott fenn. szám os 
magyar barátjával együtt csatlakozunk  
a család gyászához és kéijük reá Isten 
áldását.

Zsákai Jenőné sz. Burján Karolin 
az Evangélikus Élet hűséges o lvasó 
ja, a m onori gyülekezet tagja életé
nek 86. évében az Úrban csendesen  
elaludt. Szerettei július 7-én vettek  
búcsút tőle a m onori evangélikus te
m etőben.

Evangélikus
Élet

A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és kiadó; TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY
Szerkesztőség és kiadóhivatal
Postafiók 500. BUDAPEST 1447.
Telefon: 138-2360
Árusítja a Kiadóhivatal és a
Magyar Posta RT.

Index; 25 211 ISSN 0133-1302 

Szedés;
Fényszedő Központ Kft.
(940054/20)
Nyomás ; rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVARI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij: fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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1 ^  SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE
/ k W  UTÁNI 11. VASÁRNAP A világnak

leg in kább  olyan em b erek  hiányoznak,

akik m ások  h ián yával törődnek

Albert Schweitzer

■ ■ ■ ■ ■ ■ H

A TARTALOMBÓL

BOKRÉTAÜNNEPSÉG FARKASRÉTEN

AZ ALSÓ-AUSZTRIAI GUSZTÁV ADOLF 
ÜNNEP

EGYHÁZUNK ANYAGI ÜGYEIRŐL I. Lelkészavató istentisztelet a Deák téri 
templomban

KIKÜLDÉS A SZOLGÁLATRA

ÉLJETEK ÚGY, MINT A VILÁGOSSÁG GYERMEKEI
D é l i  e g y h á z k e r ü l e t i  l e l k é s z j e l ö l t e k  a v a t á s a

Vasárnap délután három óra
kor a Deák téri templomban 
nagy gyülekezet gyülekezik. 
Egyike a kánikulai vasárnapok
nak, de ez sem volt akadály, 
hogy nemcsak a fővárosból, de 
vidékről is sokan jöjjenek el hat 
lelkészjelölt avatására. Családta
gok és gyülekezeti csoportok, lel
készek és barátok kísérték el az 
avatandókat és imádkozva kér
ték Isten áldását az induló fiata
lokra.

A hat lelkészjelölt közül ketten 
a békéscsabai gyülekezetből va
lók: ifj. Aradi András és Vári 
Krisztina. Ikladról János Zsu
zsanna, Zalaistvándról Dénes 
Ilona, Budapest-Cinkota filiájá-

ból, Mátyásföldről Pálinkás Ing
ridéi Farmosról Németh Mihály.

Az oltár előtt dr. Harmati Béla 
püspök, Zászkaliczky Pál, a 
Teológus Otthon igazgatója és 
Aradi András békéscsabai lelkész 
-  az édesapa -  vettek részt a li
turgikus szolgálatban. A püspök 
az Útm utató heti igéjét válasz
totta útravalóul a kis csapatnak. 
Ef 5,8-9 verse szerint „Éljetek 
úgy, mint a világosság gyermekei. 
A világosság gyümölcse ugyanis 
csupa jóság, igazság és egyenes

ség.” U talt Jézus szavára, mikor 
azt m ondta: „Én vagyok a világ 
világossága...” De tanítványaira 
tekintve azt is mondta, hogy „ti 
vagytok a világ világossága...” 
A krisztusi világosság az evangé
liumhoz kapcsolódik. Mit jelent 
ma egyházban, gyülekezetben él
ni? Azt, hogy világosságban kell 
lenni. A krisztusi világossággal 
lehet a körülöttünk és bennünk 
lévő sötétségre rávilágítani. Le
het, hogy korábban sötétebb kép 
vette körül az egyházat, de ma is

szükség van erre a világosságra. 
A krisztusi világosságban lehet 
újat kezdeni és erre ma is szükség 
van.

Az apostol gyümölcsökről be
szél. Jóság, igazság és egyenes
ség. Ezeket á gyümölcsöket lehet 
és kell újra és újra hozni, prédi
kációban és magatartásban. 
Nagy a felelőssége a lelkipászto
roknak. Kérdésekkel jönnek 
hozzátok gyermekek és felnőt
tek. Nekik kell elmondani, hogy 
Krisztusban egy másik világ tá
rul fel. Vannak magasabb érté
kek, mint az agyonhajszolt anya
giak. A jóság, az igazság és egye
nesség az életünkön keresztül 
lesz elfogadhatóvá mások szá
mára. A boldog diákévek befeje
ződtek. M ostantól fogva a vilá
gosságban járás és a világosság 
tovább adása mindennapos fele
lősség lesz számotokra. És ez a 
világosság megtartó erővé lehet 
akkor is, ha felmerül a tanítvá
nyok kérdése bennetek: men
jünk vagy maradjunk? A Krisz
tus világossága, új világa legyen 
valóság életetekben is.

Mintegy harminc lelkésztárs 
áldotta meg az új lelkészeket és 
indította egy-egy igével a szolgá
latba.

Az ilyenkor szokásos megven- 
dégelés, szeretetvendégség arra is 
alkalmat adott, hogy gyülekeze
tek találkozzanak, sőt néhány 
olyan gyülekezetből is voltak 
résztvevők, akik várják az új lel
készek szolgálatát. A Deák téri 
gyülekezet termeiben, sőt az ud
varon is megterített asztalok mel
lett még sokáig folyt a beszélge
tés. Rövid nyári pihenő után ha
marosan megtudják a felavatott 
lelkészek szolgálati helyüket. Ezt 
olvasóinkkal is közölni fogjuk.

Az idén végzettek közül még 
két lelkészjelölt avatása van hát
ra. Ezekről is beszámolunk majd 
következő számunkban.

tszm

MEGHÍVÓ

A Fébé Evangélikus Diakonissza 
Egyesület Bagolyirtáson felépült 
kápolnájának felszentelése 
augusztus 25-én, csütörtökön 11 
órakor lesz Szebik Imre püspök 
szolgálatával.

M E G H ÍV Ó

A Som ogydöröcskei Egyházközség  
m egújított tem plom át 

augusztus 20-án 10 órai kezdettel 
szenteli fel 

dr. Harmati Béla 
püspök.

Erre az ünnepi alkalom ra szeretettel 
hívjuk az érdeklődőket. ,

ÖKUMENÉ, KULTÚRA
A strasbourgi Ökumenikus Kutató Intézet, melyet 

az Evangélikus Világszövetség tart fenn, ez évben a 
fenti témakörben tartotta tíznapos szemináriumát a 
világ különböző részéről egybesereglett -  elsősorban 
-  evangélikus teológusok részére.

A város a turistát hívogató vendégszeretetével ölel
te magához a 70 főnyi színes közösséget. Nemcsak 
Amerika és Afrika, de még Új Guinea is képviseltette 
magát, s Európa szinte valamennyi egyháza elküldte 
képviselőjét.

A három kifejezés egymáshoz való viszonyát tár
gyalta a konferencia, külön hangsúlyt helyezett a kul
túra értelmezésére.

A kedves Olvasó előtt esetleg kevésbé ismert szó a 
szünkretizmus. Jelentése magában foglalja a különbö
ző vallások és/vagy filozófiai tanítások egybeolvadá
sát. Ezzel az adott vallás elveszíti tanításának tisztasá
gát és a Szentírásra alapozott hitismeretének igazsá
gát.

A témát felvezető előadást az intézet igazgatója, dr. 
Yacob Tesfai eritreai származású professzor tartotta.

Ezt követően a kereszténység tanításával és gyakor
latával szembesítették az ázsiai, az afrikai, az európai 
(svéd), az amerikai és a hellén kultúrát.

Az előadások mondanivalója abban a kettős fe
szültségben izzott igazán, amikor egyfelől az evangé
lium betört egy új kultúra területére, beágyazódott a 
sajátos körülmények között élő emberek mindennapi 
gyakorlatába, másfelől bizonyos hagyományokat fel
számolt s megsemmisített. Közben új kultúrát is létre
hozott.

Napjaink küldetése éppen abban rejlik, hogy ősi 
kultúrák érintetlenül hagyásával kell az evangéliumot 
megszólaltatni, s Krisztushoz vezetni az Őt nem isme
rő embertársainkat. A kultúrák találkozása azonban 
magában rejti az evangéliumi tanítás tisztaságának 
elveszítését is. Keskeny ösvényen kell járni ahhoz, 
hogy sem a szellemi értékek ne pusztuljanak el, ame
lyet egy adott ősi kultúra hordoz, sem pedig az evan
gélium üzenete ne csorbuljon a különböző kultúrák és 
vallások tarka kavalkádjában.

A konferencia résztvevői külön figyelemmel hall
gatták dr. Anita Stauffer amerikai, jelenleg az LVSZ 
központjában dolgozó professzornő előadását Kultú
ra és keresztyén istentisztelet címmel. Az evangélikus 
teológus asszony egyszerre mutatott rá az istentiszte
let fontosságára, amely a keresztyén élet központja -  
táplál és missziónál -  ugyanakkor kultúrát teremt 
nyelvének, zenéjének, légkörének sajátosságával.

Az evangélium nincs kultúrához kötve, de nem is 
független attól. Figyelemmel kell kísérnie a kultúra 
változásait, de kritikával is kell illetni. Számunkra 
nem a kultúra a mérce, hanem a Szentírás. Nem a 
kultúra az Abszolútum, hanem maga Isten.

Külön kiemelte előadásában a nyelv, a zene, a mű
vészet és az építészet jelentőségét a keresztény kultúra 
megjelenítésében. Ugyanakkor a keresztyén istentisz
telet kultúráktól független, sajátos közös jelleget hor-

ES SZUNKRETIZMUS
doz magán. Válasz Isten kegyelmes közeledésére neki 
szóló imádatban, bűnbánatban és új életben való el
kötelezettségben.

Az egyes előadások megbeszélése csoportmunka 
keretében történt. Itt kerülhetett igazán sor az egyes 
országok sajátos helyzetének felvázolására.

Európában nyilvánvalóan a szekularizált kultúra és 
gondolkodásmód nehezíti a keresztyén hit tovább
adását. Bár az egyes felekezetek között is vannak 
szellemi -  lelki válaszfalak, mégis az ökumené gondo
latának terjedése a kívülállók előtt is jelzi az összetar
tozás és a hasonló életstílus fontosságát.

így inkább a közös, azonos vonások hangsúlyozá
sára kerül sor az egyes egyházak gyakorlatában. Ne
héz áttörni a közöny és a hitetlenség, az érdektelenség 
és az egoizmus falát. Mégis új és új kísérletet kell 
tennünk, hátha Isten megérinti az emberi lelket.

Munkacsoportunk beszámolóját levél formájában 
készítette el. A címzett egy középkorú, egyháztól el
idegenedett, de jó szándékú, megkeresztelt testvérünk 
volt. A konferencia munkájáról szóló tudósítás úgy 
nyert megfogalmazást, hogy őt megszólítottuk, hív
tuk a gyülekezet közösségébe, felsorolva az érveket, 
megválaszolva az ellenérveket és hangsúlyoztuk a nyi
tott kapu és szeretetteljes fogadás jézusi gondolatát.

Az együttgondolkodás szép példáját éltük meg a 
csoportmunkák ismertetése és a konferencia előadá
sainak értékelése során, melyet dr. Risto Saarinen finn 
professzor -  jelenlegi intézeti tanár -  vezetett s muta
tott be. Olykor úgy tűnik, hogy a világ más tájékáról 
érkezővel könnyebb egy nevezőre jutni, mint a hazai 
földön élővel.

Naponta áhítat keretezte munkánkat reggel és este 
a St. Thomas protestáns templomban. Záróistentisz
teletünkön pedig Nils Rohwer dél-afrikai püspök hir
dette az igét.

Strasbourg az Európa Parlament székhelye. Bár 
utcáin csak francia feliratok láthatók, lakói is többsé
gében hivatalosan franciául beszélnek, múltjában őrzi 
a sajátos elzászi/német kultúra nyomait. Az ácsolt 
gerenda építészet remekei -  hála Isten háborús károk 
pusztító hatása nélkül -  maradtak fenn. A város la
kóinak vendégszeretete, az utcai hangulat, a tisztaság 
és a kulturált viselkedés maradó nyomot hagy az 
odalátogatóban.

Egy este Michel Hoeffel evangélikus egyházelnök 
vendégei lehettünk, mi Közép- és Kelet-Európából 
érkezők. A püspöki rangot viselő egyházfő boldogan 
érdeklődött hazai egyházunk helyzetéről s jelen gond
jairól. A 260 ezer lelket számontartó elzászi egyház 
életéről szóló információja sok tanulsággal szolgált 
számunkra.

Ökumené, kultúra, szünkretizmus. Indítson e há
rom szó az összetartozás jegyében az evangélium hű
séges szolgálatára, a kultúra ismeretére és gazdagítá
sára, s tegyen éberré a keresztyén tanítás tisztaságá
nak megőrzésére.

Szebik Imre

„ÜGY ŐRIZD A KINCSET, HOGY TOVÁBBADOD”

Lelkészavatások az Északi Egyházkerületben

Az Északi Egyházkerület, a Győr-soproni és a 
Veszprémi Egyházmegye ünnepelt és adott hálát az 
Úrnak július 23-án, szombaton, mikor Szebik Imre 
püspök végzett teológusokat avatott lelkésszé Győr
ben, majd Takácsiban.

G Y Ő R

Délelőtt tíz órakor zsúfolásig telt meg a győri öreg
templom, ahol az ősi oltár előtt a Lélek belső nyitott
ságával és a teológia szolgálatára való elkötelezettsé
gével Ihász Beatrix, Karsay Lajos és Varga Gyöngyi 
tette le a lelkészi esküt. Családtagok, rokonok, bará
tok, ismerősök, teológusok és évfolyamtársak hallgat
ták az ifjú lelkészek fogadalomtételét. Szebik Imre püspök az avatásra szóló meghívó igé

jét -  Ti vagytok a világ világossága. Úgy ragyogjon 
a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó 
cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. 
Mt 5,14.16 -  választotta igehirdetésének alapjául. Eb
ben az istentelen világban szükség van az evangélium 
szolgálatára, a fényre, a jó cselekedetekre, Isten dicső
ítésére, hogy ne csak az ördög éljen benne szívesen. 
Jézus nélkül sötétség uralkodna. Ti azért lehettek a 
világ világossága -  mondta a püspök -, mert Jézus a 
világ világossága. A ti fényetek Jézus fénye, Őt kell 
tükröznötök, mutatnotok, világítótoronyként az em
berek között állnotok. Úgy ragyogjon a ti világossá
gotok, hogy lássák jó cselekedeteiteket. A jó cseleke
detek a hit gyümölcsei, melyek Isten dicsőségére szol
gálnak. A lelkipásztori szolgálat nehéz, mert emberi 
erővel és ésszel lehetetlen, de könnyű, ha Istenre bíz- 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Szeretnék repülni, Istenem!
Elszakadni a föld ragadós sarától, 
a portól, a ragacsos, olvadt bitumentől. 
Szabadon szeretnék szállni, mint a szél.
De magamtól erre képtelen vagyok.
Kell valami, ami felemel. Egy gép, vagy erős 
kezek,
mert az embert a földön járásra teremtetted.

Szeretnék felülemelkedni az önzés, a bántás, 
az irigykedés, a szomorkodás, a veszekedés 
sáros, poros, ragacsos világából is!
Ez sem megy magamtól.
Uram, Te taníts repülni engem!

BARANGOLÁS BIBLIAI TÁJAKON

A Golgota

Jézus életének fontos helyszíneivel ismerkedve Jeru
zsálemben, nem m ehetünk el említés nélkül a hely 
mellett, ahol megfeszítették. A z evangéliumok „K o
ponyahelynek”, héberül G olgotának nevezik azt a 
dom bocskát, amelyen Jézus keresztje állt. Az idők 
folyam án sok találgatás kapcsolódott ehhez a névhez. 
Vajon m iért éppen.,,K oponyahely” ? Egyesek elképze
lése szerint itt van eltemetve Á dám  koponyája. M ások 
szerint ez lehetett az a  hely, ahol Á brahám  kis híján 
feláldozta egyszülött fiát, Izsákot. Mégis a legvalószí
nűbb, hogy az elnevezés a dom b alakjára utal. M inde
nesetre a jeruzsálem ieknek a  G olgota név a kivégző- 
helyet jelentette.

Szám unkra Jézus szenvedéstörténetéből vált is
m ertté:

M iután a katonák  kigúnyolták Jézust, elvitték, 
hogy megfeszítsék az úgynevezett Koponyahelyre, 
am elyet héberül G olgotának neveztek. M egfeszitették 
őt és vele együtt két gonosztevőt. M egosztoztak ru 
háin és köntösére sorsot vetettek. Jézus pedig így 
im ádkozott: „A tyám , bocsásd meg nekik, m ert nem  
tudják, m it tesznek.” Akik a rra  já rtak , csúfolták őt. 
Hasonlóképpen a főpapok és az írástudók is ezt 
m ondták : „M ásokat m egm entett, m agát nem tudja 
m egm enteni.”

H a t órátó l kezdve sötétség lett az  egész földön 
kilenc óráig. Kilenc óra tájban felkiáltott Jézus: „Én 
Istenem , én Istenem, m iért hagytál el engem ?” E kkor 
pedig tudva, hogy m inden elvégeztetett, hogy betelje
sedjék az írás, így szólt: „Szom júhozom !” E kkor a 
körülállók  közül egy odafu to tt, szivacsot tö ltö tt meg 
ecettel, nádszálra tűzte és inni ado tt neki. És hangos 
szóval felkiáltott: „A tyám , kezedbe teszem lelkem et!” 
És lehajto tta  fejét és kilehelte lelkét.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Hol van megírva?”
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Egy ismert mondatot kell megtalálnod az Ószövetségben. 
A mellékelt ábrán minden téglalap a keresett mondat egy-egy 
betűjét jelöli. Hétről hétre megadok egy-egy magánhangzót, 
amely a keresett igében szerepel. A játék négy héten keresztül tart 
majd. Segítségként elárulom, hogy a hetente közölt magánhang
zókat ábécé sorrendben ismertetem. A múlt héten az „a” és az „á” 
betűk helyét árultam el. Most az „e” van soron. Azok, akik hamar 
rábukkannak a helyes megfejtésre, hétről hétre plusz kérdésekre 
is válaszolhatnak, s így gyarapíthatják pontjaikat. Beküldendő a 
keresett mondat és az, hogy hol van megírva!

A plusz kérdés a következő: Hogy hívták annak a személynek 
az édesanyját, aki a feladványban szereplő mondatot mondja?

Kérlek Benneteket, hogy megfejtéseiteket a lap dátumát követő 
keddig adjátok postára!

ígéretemhez híven most közlöm az előző rejtvény megfejtőinek 
neveit és pontszámát:

7 pontos: Bánki Renáta (Inota); Donáth Ferkó (Ózd); Illés 
Adél (Egyházasdengeleg); Németh Anita (Jánosháza); Tóth Kál
mán és Katalin (Budapest); Világi Dávid (Győr); Zalán Péter 
(Budapest); Fancsali ifjúsági kör.

6 pontos: Benke Zsuzsanna (Ajka); Gyimesi András (Buda
pest); Kollár Gábor és Tamás (Dunaegyháza); Mersva Ildikó 
(Vácegres).

4 pontos: Csillag Gábor (Molnaszecsőd); Fricska Zsuzsanna 
(Kecskemét); Németh Csilla (Somlószőlős); Szabó Barbara (Bu
dapest); Szilágyi Melinda (Várpalota).

2 pontos: Molnár Berta (Farmos); Ruga Eszter (Egyházas
dengeleg).

Jutalmat most csak a maximális 7 pontot elért játékosoknak 
tudok küldeni, de kicsit fáj a szívem, mert az összes megfejtő 
megérdemelné! Mindnyájatoknak gratulálok!

Megoldások
A  lapunk legutóbbi három  szám ában  közölt kép

illetve betűrejtvények m egoldása a következő:
Július 24-i szám -  „Ékes kapu”
Július 31-i szám  -  „Hegyibeszéd”
A ugusztus 7-i szám  -  „Szentírás”

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

F I A T A L O  K N A  K

TALÁLKOZÁSAINK
Jó napol! -  mondta a róka.

-  Jó napot! -  felelte udvariasan a kis herceg. Megfordult, de nem látott senkit.
-  Itt vagyok az almafa alatt -  mondta a hang.
-  K i vagy? -  kérdezte a kis herceg -  csinosnak csinos vagy...
-  Én vagyok a róka -  mondta a róka.
-  Gyere, játsszál velem -javaso lta  a k is herceg - ,  olyan szomorú vagyok...
-  Nem játszhatom veled -  mondta a róka. -  Nem vagyok megszelídítve.
-  Ó, bocsánat! -  mondta a kis herceg. Némi tűnődés után azonban hozzátette: -  Mit 

jelent az, hogy „megszelídíteni"? ( . . . )
-  Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek -  mondta a róka. -  Azt jelenti: kapcsolatokat 

teremteni.
-  Kapcsolatokat teremteni?
-  Úgy bizony -  mondta a róka. — Te pillanatnyijag nem vagy számomra más, m int egy 

ugyanolyan kisfiú, m int a többi száz meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked 
sincs rám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, m int a többi száz meg százezer. 
De ha megszeliditesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. Es 
én is egyetlen leszek a te számodra.. ."

Jó napot! -  mondjuk olyan sokszor na
ponta. Felszínesen, csak úgy odavetve a 
másiknak, nem is várva a köszöntés viszon
zását. Jó napot! Hogy van? -  és ezzel el is 
van intézve a dolog részünkről. Megyünk 
tovább -  gépiesen, közömbösen, választ 
sem várva. Hogy vagy? Jól. És te? Én is, 
kösz! Ennyi a találkozás. Találkozás?

Valaki egyszer ezt irta: „Csak ha jelen 
vagyunk, akkor van lehetőségünk a talál
kozásra. A tervezés kevés. Az elképzelt ta
lálkozások csak önbecsapások. Jelen kell 
lenni. Minden előzetes tervezés nélkül, 
csak éppen a lehetőséget megadva a talál
kozásra.”

Azt hiszem ez a baj: nem adunk lehető
séget magunknak és másoknak sem. Nem 
vagyunk jelen: mindig előbb vagy később 
a mánál, így kicsúszik kezünk közül a 
most, az adott pillanat. Nem találkozunk. 
Legföljebb elmegyünk egymás mellett, 
üveges szemmel keresztül nézünk a mási
kon. Esetleg színleljük néha az örömöt, a 
meglepetést: „Nahát ilyesmit! Ezer éve 
nem találkoztunk! De jó, hogy látlak!” 
Közben talán észre sem vesszük, de 
agyunkban egyre az elintézendő dolgok, 
gondok kavarognak. Versenyt futunk az 
idővel, az életünkkel, mindennapos apró 
ügyeinkre hivatkozunk és közben kiégünk, 
elfelejtjük milyen emberek között ember
nek lenni. Egyre szegényedünk kapcsola
tainkban, elkopnak barátságok, meglazul
nak, aztán szétszakadnak szeretetszálak, 
amelyek arra lennének hivatva, hogy ösz-

szekössének minket másikkal. Otthon sem 
jut idő arra, hogy megbeszéljünk valamit, 
ki-ki elmondja gondjait, örömeit. Ma már 
csak kevés olyan család van, ahol hetente 
leülnek együtt beszélgetni, játszani, vagy 
egyszerűen csak egymás kedvében járni. 
Pedig milyen jók a „családi napok”, a kö
zös kikapcsolódás, kirándulás alkalmai... 
Ehelyett eltelnek napok anélkül, hogy né
hány értelmes mondatot válthatnánk egy
mással, marad az üzenőtábla „vívmánya” : 
Ma későn jövök, vacsora a hűtőben; öcsi, 
vásárolj be -  itt a lista, pénz mellékelve; 
Nagyi kérdezi, hogy mikor látogatjuk 
meg, hívjátok fel! Csók: Anyu. Aput ne 
várjátok, csak holnapután jön haza!; 
üdv., csók, légy jó stb. Eredmény? (Ha 
lehet ezt eredménynek nevezni!) Talán 
most felesleges folytatni... (A témához egy 
kis filmajánlat: Csók, Anyu) Ott van előt
tünk a figyelmeztető és elgondolkodtató 
kérdés: meddig rabolhatjuk el egymás elől 
az időt, a szeretetet, a figyelmet, a találko
zás örömét és lehetőségét? Míg egyszer 
minden késő lesz?

Tanulnunk kellene a rókától! Tanul
nunk kellene jelen lenni, figyelni a Másik 
rezdüléseire, kitárni előtte magunkat, 
hogy megszelídítsen a maga számára. Ta
nulnunk kellene lelkesedni, felkészült, 
díszbe öltözött szívvel várni annak köze
ledtét, akit szeretünk, akit megszelídítet
tünk, aki az egyetleneggyé lett számunkra 
a világon... Az egyetlenegy édesanyává, 
édesapává, nagyszülővé, testvérré, jóba

rátból életen át rendelt társsá és a sok-sok, 
de mégis külön-külön „egyetlenegy” ba
ráttá, jó ismerőssé.

Jó lenne megszelídülve szelídíteni, sze- 
retetszálakat kötözgetni, időt egymástól 
sohasem lopni és találkozni, találkozni... 
De ahhoz, hogy találkozzunk, el is kell 
indulni. Talán egy régen elkerült ház felé, 
vagy csak ki az utcára, át a szomszédba, 
ahol betegen fekszik valaki. Talán csak ki 
kellene nyitnunk az ajtót, már jelen lehet
nénk, már lehetőség lennénk a Másik szá
mára a találkozáshoz. Talán csak meg kel
lene állnunk egy pillanatra, csak elhallgat
ni egy rövid időre, hogy elmondhassa ne
künk valaki örömét-bánatát... Mert ilyen 
egyszerűek a találkozások. És csak ha jelen 
vagyunk, akkor van lehetőségünk a Meg- 
foghatatlannal való találkozásra is. VE
LE, aki az igazi, az Egyetlenegy, aki elénk 
jön, megelőz, mert találkozni akar velünk. 
Mert fontosak vagyunk neki. És mert sze
ret.

Kétezer éve azért hagyta ott láthatatlan 
otthonát, hogy találkozzon az emberrel, 
jelen legyen, közel legyen, egészen közel, 
karnyújtásnyira. Azóta járja a világ or
szágútjait, hogy találkozzon velünk, ma
gához szelídítsen konok, közömbös, hideg 
emberszíveket, felénk nyújtsa a kezét...

Találkozásaink -  mindegyik külön- 
külön egy ünnep is önmagában. Azt hi
szem nincs ünnep találkozás nélkül és for
dítva is igaz ez. Ünnep volt a róka számá
ra, amikor tudta, hogy eljön hozzá a ba
rátja, aki az egyetlenegy a világon, akinek 
szüksége van rá és neki is a kis hercegre. 
Ünnep megannyi elhagyatott, síró szemű 
ember számára, akikhez vigasztalni indu
lunk, szeretetet viszünk. Ünnep minden 
alkalom, amikor jelen vagyunk egymás 
számára, amikor megcsendülhet a csönd és 
megszelídülünk. így lesz minden találko
zás öröm.

A legnagyobb öröm mégis a Nagy Ta
lálkozás Vele. A pillanat, amikor csak ket
ten vagyunk: ő  és én. Amikor szól hoz
zám, lehajol és magához ölel. Eltűnik a 
világ -  ebben az ölelésben csak ketten va
gyunk egyedül: ő  és én. Amikor megértem 
a nagy titkot: Ő én, és én Ö. Mindörökké. 
Közel van, közel vagyok és összeér a szív
dobbanásunk. Akkor jelenlétének fényé
ben teljessé lesz az öröm, a találkozás bol
dogsága.

VGY

Bőhm András: HAJÓK, HA KERÜLIK EGYMÁST 
Egy-egy találkozás margójára

Az árbockosárból hajót kiáltanak. Hullámként csap át az 
öröm, várakozás izgalma, társakra lelve a  végtelen vizeken, 
hol oly esendően bolyonganak e magány szigetei. Felsorako
zik a legénység, feszes vigyázzál köszönteni egymást. Tán át 
is kiáltoznak különböző bohókás dolgot. A kormányosok 
tartják a távolságot, biztosítva hajójuk és a másik sértetlensé
gét.

Van, aki átkiáltani képtelen, mert túl rég járja a parttalan 
vizeket, s beszédje pusztán eszköz lett, a napi munkát segítő 
célszerszám, mint a tájoló vagy a mélységmérő. Nézi a távo
zót, míg nem kezd fájni, káprázni a szeme. S horgonnyá 
nehezült szíve horzsolódik a percek vonszolásában. Bóják, 
szavak merülnek fel, melyekkel szólni lehetett volna a másik
hoz, aki talán ugyanúgy erőlteti a szemét, egyik ponttól a 
másikig. Egy ködsziréna még visszabúg valami üdvözletfélét, 
utolsó jeleként, hogy hajó, másik hajó járt erre. Sokáig áll 
a semmibe meredve, s tudja, hogy mindig így fog nézni a 
hajók után.

Táncszemináriumi hétvégét rendez 
a KIÉ 1994. szeptember 9-11-ig 

Csömörön.
Várjuk azokat a fiatalokat, 

akik kedvet éreznek ahhoz, hogy ifjúsági 
csoportjuk programjait 

táncházas alkalmakkal színesítsék.
Itt lehetőség nyílik könnyen tanulható 
közösségi táncok és elméleti ismeretek 

elsajátítására.
Részvételi díj max. 1800,- Ft. 

Jelentkezés névvel és címmel a KIÉ 
irodában:

1085 Bp. Horánszky u. 26.

Tatay Sándor bakonybeli pátriája Bakony tamá
si, Zugor Ferencé pedig Tés. Ebből a „kötődésből” 
is takaros könyv született, hogy a tésiek még job
ban szeressék falujukat, ragaszkodjanak hozzá, 
azok pedig, akik nem ismerik (eléggé), azok (még 
alaposabban) megismerjék és felfedezzék a falu és 
a környék szépségét.

(Zugor Ferenc: „Tés története -  1086-1986.” Jó 
Szerencsét Mgtsz, Várpalota, é. n.)

1. Ez a könyv: érző szívvel és a lokálpatrióta 
ragaszkodásával megírt könyv! Zugor Ferenc tős
gyökeres tési volt. Jobbágy ősei -  anyakönyvi és 
jegyzőkönyvi bejegyzések szerint is -  mint a falu 
egyik legrégebbi családja, az evangélikus gyüleke
zet hűséges, áldozatos, buzgó tagjai voltak. Kerül
tek ki közülük tisztségviselők a gyülekezetben is, a 
faluban is. „Génjeikben” hordozták a gyülekezet és 
a falu sorsát, ott éltek és ott vannak eltemetve. 
Kölcsönös volt ez a hatás: a Zugorok nélkül régen 
sem lehetett elképzelni Tést és jelenünkben sem 
lehet!; de : a Zugorok munkája, szívóssága, hűsége, 
becsületessége, jó kedélye hatott a község belső
külső életére! Velük együtt lehetett ez a kedves kis 
bakonyi falu egy „nagy családdá”, ahol most is 
sokaké az egyesek öröme és bánata -  de: a falu 
sikere és gondjai is mindenkié! Ebben volt évszáza
dokon keresztül és most is ebben van a gyülekezet 
és a falu összetartó ereje! Az emberséget a hit, a 
munka és az összetartozás motiválja!

Ez a könyv segít, hogy az összetartozás, az egy
más sorsával való törődés nemcsak a múlt értéke, 
hanem a jelen haszna és a jövendő reménysége is 
legyen Tésen! Ehhez pedig ismerni kell a falu törté
netének „hossz- és keresztmetszetét” !

Zugor Ferenc könyvének minden során átizzik

SZÜLŐFÖLDJÜK, A BAKONY

-  Zugor Ferenc könyvéről -

a féltő ragaszkodás ősei hagyatékához, szülőföldjé
hez, annak népéhez, a keményen dolgozó és meleg
szívű tésiekhez. Nem „kívülállóként”, nem „érzé
ketlen toliforgatóként” és nem „szenzációt hajszo
ló, botcsinálta riporterként” írta meg könyvét, ha
nem érző szívvel! Ez külön értéke! ízig-vérig azo
nosulva a faluval és annak népével!

2. Ez a könyv: alapos hozzáértéssel és komoly 
kutatómunkával megírt könyv! Aktív dolgozó korá
ban az idegtépő napi munka után, majd pedig 
„nyugalomban”, súlyos betegségekkel küszködve, 
a karosszékben és a betegágyon öntötte formába 
gazdag ismeretanyagát, amelyben nagyszerűen öt
vözi a tudományos tényanyagot, a helyi hagyomá
nyok sokszínűségét és a gazdag, személyes életta
pasztalatot, a sokirányú információt.

Szerzőnk -  rövidebb időszakoktól eltekintve -  
egész életét Tésen élte le. Ezt a nagyszerű helyzeti 
előnyét is jól felhasználta könyvében. „Belülről” 
írta meg azt.

Külön említjük meg, hogy nagyon szépen rögzíti 
a tési evangélikus gyülekezet történetének legfon
tosabb összetevőit, eseményeit. Ezt sem „kívülről” 
teszi!

Itt 3, rövid, kiigazító megjegyzést kell tennünk.
a) Kissé erősnek találom a „helyi ökumenikus hely
zetről” leírtakat; kisebbségi helyzetünkből faka
dóan, Tésen, hosszú évszázadokon keresztül min
dig védekezésre (!) kényszerültünk (173. old.).
b) Barcza Béla nem 1980-ig, hanem 1981-ig volt

tési lelkész (173. old.), c) Zászkalitki Péter neve 
helyesen: Zászkaliczky Péter (174. old.).

3. Ez a könyv: hiányt pótló és az ismereteket rend
szerező könyv! Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint 
az a tény, hogy legalább egy-egy példányban, szinte 
minden tési családi otthonban megtalálható. A köz
ségből elszármazottak, elköltözöttek pedig szintén 
otthonaikban forgatják. Sajnos, könyvesbolti árusí
tásra nem került. Ezen és a könyvben található jó 
néhány, de nem értelemzavaró sajtóhiba kijavításán 
a könyv 2. kiadásával lehetne segíteni.

Zugor Ferenc könyve: nagy nyereség a falu la
kosságának és mindazoknak, akik valamilyen for
mában kötődnek a községhez, az érdeklődőknek, 
a helytörténet kutatóinak, a honismertetés munká
sainak, a történelemtudománynak!

*
Tiszteletpéldányomat ezzel a bejegyzéssel kap

tam: „Tiszteletteljes emlékezéssel dr. Barcza Béla 
tisztelendő Úrnak -  Tés, 1989. szeptember 16. Zu
gor Ferenc” .

Isten kegyelméből 18 évig lehettem tési lelkész. 
Zugor Ferenccel -  aki akkor különböző vezető 
tisztségeket töltött be a községben -  kapcsolatom 
mindvégig korrekt, szívélyes, szinte baráti volt. 
Sokszor érezhettem önzetlen segítségét akkor, ami
kor vezető embereknek nem jelentett különösen 
nagy dicsőséget és elismerést a „pap istápolása” ... 
Holtában is megköszönöm Néki -  könyve mellett 
-emberségét, szíves segítőkészségét, jóindulatát!...

Könyve felett -  íróasztalomon -  csak egy könyv 
van: személyes használatú Bibliám. Mindkettő 
mindennapos olvasmányom -  mert lelkész vagyok 
és mindhalálig „tésinek” tartom magamat.

B. B.

Palotay Gyöngyvér

Időtlenül

Egy angyal 
suhant át az égen 
ártatlan-tisztán hófehéren.
Halk suhogással libbent a szárnya 
Csak fény vonta körbe.
Nem volt árnya.
Tiszta égi fény

a lélek fénye 
Öröm-zene szólt

szférák zenéje
Angyalok zümmögő-kórusa tán 
mint színezüst porhón ha suhan a  szán 
Útmenti fenyvesben zúg így a csend 
A Mindenség nyugalma, nagy égi 
rend.
Siklik, suhan fut veled a szán 
öröktől fogva, vagy egy perce tán? 

Idő és Tér
m ár semmit sem

jelent
M ióta láttad, s hallottad odafent

az Angyalt suhanni á t az égen 
ártatlan tisztán, hófehéren.

v



V-'' (F olyta tás az I . oldalról) 
k magunkat, Rá támaszkodunk. A hivatás pontos
got, megbízhatóságot, segítőkészséget, segíteni aka- 
st kíván. Szükség van szolgálatotokra, hogy beleki- 
tsátok a világba: Jézus a mindenség Ura, Megváltó- , hitre ébresztője.
Az ifjúság köszöntő éneke, a lelkészek áldásai, a 
anfirma után a gyülekezet tagjai az úrvacsorái asz- 
lhoz járultak. A püspök mellett dr. Reuss András, az 
/angélikus Teológiai Akadémia dékánja, Lackner 
il győri lelkész, valamint a frissen avatott lelkészek 
olgáltak.

Takácsi

A Pápa melletti Takácsiban a falu népe hetek óta 
iszült a délutáni avatásra. Felekezetre való tekintet 
ükül gyülekeztek Takácsi kedves istenhajlékában és 
jszöntötték Polgárdi Sándort.. Nem csak a falu, az 
;yházmegye is ünnepelt, együtt örült az avatandó 
Ikésszel.
Polgárdi Sándor a 2Tim 1,14 igéjét -  A rád bízott 
•ága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek 
tál -  írta a meghívóra. Ezt a kincset furcsa módon 
iy őrizheted meg, mondta Szebik Imre püspök, ha 
vábbadod. Úgy, ahogyan a példázatban a tálentu- 
okat kamatoztatni, s nem elásni kell, neked is szólni, 
rdetni kell ezt a drága kincset, az evangéliumot, 
elyet Isten bízott rád. Változó, átmeneti, bizonyta- 
n korban élünk. Az emberek lelki támaszt, biztonsá- 
)t, nyugalmat keresnek. Ütközőzónák feszültségé
in is merd hirdetni az evangéliumot, a megbocsátást,

megbékélést. Fogadd el, hogy az evangélium követe 
vagy, szolgálj ezzel a tálentummal! Isten soha nem 
feledkezik meg rólunk, sorsunk egészen az O kezében 
van. Ha csendben rá figyelsz, megkapod erejét, táma
szát, hatalmát. Igehirdetésed legyen bizalomépítő, re
ménységet sugalló, pásztorold a reád bízottakat! Úgy 
őrizd a kincset, hogy mindig továbbadod.

Az istentiszteleten Varga György esperes és dr. Sza
bó Lajos, a Teológiai Akadémia professzora szolgált. 
A lelkészi esküt követően a püspök Polgárdi Sándort 
is felhatalmazta és kötelezte az ige hirdetésére. Az 
áldást mondó lelkészek között ott álltak a délelőtt 
Győrben felavatott pásztorok is.

Örömmel mondunk hálát az Úrnak, aki kegyelmé
vel új szolgákat hívott el.

Urunk Jézusunk! Tőled várunk ma is erőt, újulást. 
Kérve kérünk, áldd meg ezt az indulást!

Bállá Emőke

B O K R ÉTA Ü N N EPSÉG  FARK ASRÉTEN
Látványosan épül Budapesten a 

irkasréti közös templomunk a te
lető főbejáratától 100 méterre, 
nit a Kelenföldi Evangélikus és a 
ülsőkelenföldi Református Gyü- 
kezetek építenek. Április 8-án 
olt az alapkőletétel, s most, július
2-én, pénteken délután elérték az 
oítőmunkások a templom legma- 
isabb pontját és elhelyeztek oda 
iy nagy virágcsokrot -  bokréta- 
nnepség. Ezért jöttünk össze re- 
)rmátusok és evangélikusok, 
ogy együtt örüljünk ennek az al- 
alomnak: vágyunk valósul, a ka- 
ícsonyt már az új templomban 
)gjuk ünnepelni.
Most épül a közös templomunk, 

.ülön-külön talán erőtlenek is 
innénk a templomépítésre vagy 
sak megkésve tudnánk azt építe- 
i. De a régi közös templomunk 
sszedőléssel fenyeget, ezért épít- 
eznünk kell. Ez a kényszerítő siet- 
:tés talán vigasztaló jellé akarja 
ormálni a mi építkezésünket a mai 
esszimista világban: legyen egy 
yen templom jel, hogy Isten keze 
iá sem rövidült meg. Lehet épít- 
ezni és reménykedni a gazdasági 
álság ellenére is!

Közös templom épül. A rend- 
zerváltás óta több lehetőség nyílt 
z egyházak számára. Újra építhe- 
ünk templomokat, még itt a fővá- 
ósban is. (A mi templomunk az 
lső protestáns templom, ami Bu- 
lapesten épül.) Á többirányú 
nunka lázában az a tapasztalj
unk, hogy meggyöngültek az öku

menikus kapcsolatok: pl. az öku
menikus imahéten idén keveseb
ben voltak, mint 4 évvel ezelőtt. Ez 
a templomépítés jellé lehet mások 
számára is, hogy a jóakaratú em
berek közösen eredményt tudnak 
felmutatni.

Templom épül. Kálmán Péter re
formátus lelkész igehirdetésében 
aláhúzta, hogy ránk Isten úgy te
kint, mint választott nemzetségre, 
királyi papságra (lPt 2,9), vagyis 
sokra tart minket. Ahhoz, hogy 
azzá tudjunk formálódni, aminek 
Ő szeretne minket, templomra van 
szükségünk, ahol igéjét meghall
juk, kegyelmét az úrvacsorában el
fogadjuk és az Ő népévé formáló
dunk.

Épül a templom. A tervező mér
nök: ifj. Benczúr László mondta, 
hogy abban különbözik az épülő 
templom egy családi háztól, hogy 
ennek épülését az egész gyülekezet 
szemmel kíséri és imádságában 
hordozza. Csak az építők tudják 
elmondani, hogy naponta hányán 
állnak meg az építkezésnél híveink 
közül, dicsérik vagy kritizálják 
munkájukat, s kívánnak nekik 
szép eredményt.

Megemlékezett az örvendező és 
ünneplő gyülekezet azokról is, 
akik már a mennyei otthonban ör
vendeznek ennek a templomépítés
nek: Kari Károlyról, a gyülekezet 
volt felügyelőjéről, aki még a 100. 
születésnapja előtt is megkérdezte, 
hogy hogyan áll a Farkasréti 
templom építése; dr. Kotsis Iván

ról, aki a templomtervek elbírálá
sában és elfogadásában még részt 
vett és dr. Bányai Miklósról, aki a 
templom építését és a tervek kidol
gozását különösen is szorgal
mazta.

Lesz-e torony, hogy az autó
buszról is fel lehessen ismerni a 
templomot ? -  kérdezik sokan. Sze
retnénk, de erre idén nem lesz 
együtt a pénzünk. Most a fontos
sági sorrendet nagyon kell figyel
nünk: fűtés, világítás, berendezés 
stb., hogy először a szükséges dol
gok készüljenek el. Utána megépít
jük az égre mutató és figyelmeztető 
jelet is, a tornyot, hogy a rohanó 
pesti ember is megtalálja Isten haj
lékát.

M issura Tibor

LN álad van az élet fo rrá sa ”

A Z A L SÓ -A U SZ T R IA I G US Z T Á X  A D O L F Ü N N E P

G A 
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Ncunkirchen, ahol az idei ünnepi összejövetelt tar
tották osztrák testvéreink külön is szívünkhöz nőtt. 
Meghívott soproni delegációnkat ugyanis nemcsak 
régi ismerősünk Hellmut Sanier szuperintendens fo
gadta örömmel, hanem Brunner gondnok is, aki az 
egykori soproni esperes-lelkész dédunokája. Az ünne
pi istentiszteleten dr. Karl-Christoph Epting, a német- 
országi Gusztáv Adolf-Werk elnöke tartotta az igehir
detést, ami megadta a nap alaptónusát. De amikor 
dr. Erwin Proli tartományfőnök átadta neki a csillaggal 
ékesített arany-középkeresztet úgy éreztük, hogy az 
osztrák állam megbecsüli az evangélikus egyháznak ezt 
a szolgálati ágát, mely határokat ível át és segíti a

rász >ruló gyülekezeteket. Dr. Dieter Knall püspök 
előadása szélesre tárta a látóhatárt teológiai megalapo
zással, amikor ezen a címen szólt az egybegyűltekhez: 
Evangélikus reménységek az összenövő Európában. 
Ezt követte rövid szünet után a közgyűlés, melyen a 
segélyszervezet munkájáról szóló beszámoló nyomán 
külföldi szomszédos képviselői is köszöntötték a gyű
lést, megköszönve az eddigi segítséget. E sorok írója 
is elmondhatta felkérésre, a delegáció nevében a jó
szomszédi kapcsolatnak több tényét. Ezek nemcsak a 
múltban gyökereznek, hanem a jelenben is gyümölcsöt 
teremnek. Egy bibliai ige (5 Móz 15,11) alapján elhan
gozhatott, hogy nyitott kezűeknek kell lennünk min
den szegény és nyomorult testvérhez. Amíg az Ószövet
ségben ez bizonyos mértékben az országban lakókra 
korlátozódik, addig Jézus kereszten nyitott keze arra 
kötelez, hogy tudjunk átlépni földi határokat. Azt 
gyakorolta most is a Gusztáv Adolf szomszédos tarto
mányi segélyszervezet különösen a nehéz helyzetben 
élő és szolgáló szomszédos egyházak gyülekezetei felé. 
A soproni gyülekezettel való kapcsolat többsíkú, sze
mélyesebb nemcsak a múltbeli erős gyökerekre tekin
tettel, hanem a jelenre is Krisztus kapcsol össze, mint 
testvéreket. Erre utalt Santer szuperintendens is, ami
kor megköszönte azt a lehetőséget, hogy az alsó-auszt
riai lelkészek Sopronban tarthatták az elmúlt évben 
értekezletüket és a soproni gyülekezet életébe, szolgá
latába bepillantást kaphattak.

A címben idézett bibliai ige a zsoltárok könyvéből 
(36,10) az ünnep központi mondanivalóját tükrözte. 
Egyúttal találó szimbólumot kapott a halba rajzolt 
kereszttel. A Gusztáv Adolf szervezet szolgálatát jól 
jelzi ez a szimbólum, mert arra rendeltetett, hogy testi 
és lelki táplálék közvetítését végezze.

Soproni delegációnk azzal a jóleső bizonyossággal 
érkezett haza, hogy még erősebbek jettek a hitbeli és 
szeretetetbeli szálak a szomszédos testvéregyházzal!

Szimon János

Evangélikus Élet 1994. a u g u sz tu s  14.

EGYHÁZUNK ANYAGI ÜGYEIRŐL 
____________  I .  ____________

Sokakban él az a beidegződés, 
hogy az egyházban nem igazán il
lik pénzről beszélni. Az egyház fel
adata az Ige szolgálata. Isten majd 
megadja az ehhez szükséges anya
giakat. Való igaz, hogy ha gyüle
kezeteink mindig csak akkor kezd
tek volna bele egy komolyabb fel
újításba vagy más nagy munkába, 
a .templomépítésekről nem is be
szélve, amikor minden anyagi for
rás biztosítva volt, az utóbbi évek 
sok-sok munkája elmaradt volna. 
Sokszor megtapasztalhattuk, hogy 
Isten valóban csodálatosan megse
gítette ezeket a vállalkozásokat. 
Mégis félreértenénk Jézusnak a he
gyi beszédben az aggodalmasko
dás ellen mondott szavait, ha azt 
gondolnánk, hogy az „elég minden 
napnak a maga baja" azt jelenti, 
hogy az egyházban nincs is szükség 
gazdasági tervezésre. Igenis szük
séges a tervezés még akkor is, ha 
Isten előtt kicsinyhitűnek bizonyu
lunk majd. Sőt a tervezésen túl fe
lelős keresztyénként számadást is 
kell tudnunk adni egyházunk 
anyagi dolgairól is.

Az egyházközségek -  a gyüleke
zeti munkaterv mellett -  minden 
évben gazdasági tervet, költségelő
irányzatot is készítenek. Ebben 
tervezik meg azt, milyen bevételre 
számítanak, s hogyan szándékoz
nak azt felhasználni. A következő 
év tavaszán pedig beszámoló zár
számadás készül. Mindkettőt a he
lyi presbitérium hagyja jóvá. 
A számvevőszéknek is ellenőriznie 
kell azt, sőt az egyházközségek je
lentős részében az éves rendes köz
gyűlésen is beszámolnak róla. 
A gyülekezeti tagok éppen ezért 
tulajdonképpen tudhatják, hogyan 
is áll anyagilag egyházközségük, 
mennyit adnak a hívek a gyüleke
zet fenntartására, mire telik abból. 
Kérdés az, valóban tudatában 
vannak-e ennek.

Tudjuk-e vajon, országosan 
hány olyan gyülekezetünk van, 
amelyik önállóan nem tudna meg
élni, külső anyagi segítség nélkül 
nem tudna lelkészi állást fenntar
tani, s az egyházi szolgálathoz 
szükséges kereteket biztosítani? 
Az elmúlt években a társgyüleke
zetek szervezésénél, szomszédos 
gyülekezetek összevonásánál nem
csak a lelkészhiány volt az indíték, 
hanem az is, hogy egyes fogyatko
zó gyülekezetek anyagi okok miatt 
sem tudtak volna önállónak meg
maradni. Mint látni fogjuk, gyüle
kezeteink egy nagy részére ma is

igaz, hogy -  ha a hívek áldozat- 
készsége nem növekszik -  nem 
tudják ellátni önmagukat. Az 
anyagi ügyekben való tisztánlátás
nak éppen abban lehet igazán sze
repe, hogy jobban tudatára ébred
jünk felelősségünknek: ahhoz, 
hogy az egyház jobban be tudja 
tölteni küldetését, minden egyház
tagnak komolyabban kellene hoz
zájárulnia a szolgálat anyagi hátte
rének a megteremtéséhez.

A pénzügyekkel kapcsolatos 
hallgatás bizalmatlanságot szül
het, teret adhat olyan találgatások
nak, hogy netán valami eltitkolni- 
való is van. Már csak ezért is sok
kal nyíltabban kellene beszélnünk 
árról, miből és hogyan élnek anya
gilag gyülekezeteink és az egész 
Magyarországi Evangélikus Egy
ház.

Az egyházkerületi vagy országos 
presbiteri ülésekről az Evangélikus 
Életben megjelent beszámolók az 
utóbbi években többször utaltak 
arra -  de mindig csak röviden 
hogy ezek a testületek az anyagi 
kérdésekkel is foglalkoztak, hiszen
-  az egyházközségekhez hasonlóan
-  természetesen itt is minden évben 
költségelőirányzatot, majd zár
számadást kell készíteni.

Ennek a háromrészes cikksoro
zatnak éppen az a célja, hogy az 
ott elhangzottakról valamivel rész
letesebb tájékoztatást adjon. Idő
közben lelkészi szakfolyóiratunk
ban, a Lelkipásztorban is megje
lent egy beszélgetés anyagi ügye
inkről Szemerei Zoltán pénzügyi 
főosztályvezetővel. Mégis érdemes 
visszatérni erre a kérdésre itt úgy, 
hogy ne csak a lelkészek, az egy
házkerületi és országos egyházi 
presbiterek, hanem érdeklődő hí
veink is minél szélesebb körben 
kapjanak betekintést az anyagi 
kérdésekbe.

Amikor egyházunk anyagi 
ügyeiről beszélünk, több mindenre 
gondolhatunk. Például arra, mi
lyen anyagi források állnak az 
egyes egyházközségek rendelkezé
sére, hogy abból biztosítsák a gyü
lekezetben az egyház igehirdető, 
tanító, pásztoroló szolgálatának 
végzését. Különösen is fontos, 
hogy tisztán lássuk, ezeknek a be
vételeknek milyen része származik 
a hívektől, s milyen rész jön kivül- 
ről. A bevételek forrásainak ilyen 
megkülönböztetése azért lényeges, 
mert várhatóan hosszabb távon 
megváltozik az egyházak hitéleti 
tevékenységének jelenlegi állami

támogatási rendszere. Most 
ugyanis minden évben -  a költség- 
vetési vita keretében -  az ország- 
gyűlés dönt az egyházaknak járó 
összegről, s annak a felekezetek 
közötti megosztásáról is. Többféle 
elképzelés van a jövőt illetően, de 
mindegyik szerint valamilyen mó
don a személyi jövedelemadóból 
jutna egy kis rész az egyházaknak. 
Nehéz megbecsülni előre, milyen 
változást jelentene ez. Mindeneset
re fel kell készülnünk gondolatban 
arra is, ha netán csak a belső bevé
teli források állnak majd rendelke
zésünkre.

Ugyanakkor egyházunk anyagi 
ügyeiről beszélve, azt is nézhetjük, 
miből élnek a gyülekezeteken túl 
egyházi intézményeink, pl. iskolá
ink, óvodáink és szeretetotthona
ink, vagy a Teológiai Akadémia. 
Ide sorolhatjuk a növekvő számú 
konferenciaközpontokat, az egy
házi üdülőket, vagy például a fóti 
kántorképzőt. Megkérdezhetjük, 
mi az anyagi háttere az egyházi 
nyugdíjaknak vagy éppen az egy
házi sajtómunkának. Végül nem 
feledkezhetünk meg arról, miből 
tartjuk fenn az egyházi közigazga
tás központi hivatalait.

Beszélhetnénk arról is, hogyan 
lehetne jobban kiegyenlíteni a gyü
lekezetek között meglévő anyagi 
különbségeket. Lehetne szólni a 
lelkészi fizetésekről, összehasonlít
va azt a hasonló képzettségűek jö
vedelmével. Szó eshetne arról, ho
gyan történik a pénzek elosztása a 
különböző feladatok, munkaágak 
között vagy arról, milyen pénzügyi 
ellenőrzési rendszer működik a 
gyülekezetektől az országos egy
házig.

A következő két részben ezek
nek a kérdéseknek egy részével 
foglalkozom, mindig az 1993. évet 
véve alapul, ha számokat adok 
meg, mivel ennek a gazdasági lezá
rása megtörtént, az adatok rendel
kezésre állnak. Először a gyüleke
zetek, majd az országos egyházi 
intézmények anyagi ügyeinek né
hány kérdését tekintem át. Ezek a 
cikkek nem tudnak és nem is akar
nak minden, az anyagiakkal kap
csolatos kérdésre választ adni. Azt 
viszont jelezhetik, hogy az anya
giak sem jelentenek tabutémát az 
egyházban. Nem titkolt cél az sem, 
hogy a leírtak eszmecserét gerjesz
tenek. Remélhetőleg éppen a hoz
zászólók fogják teljesebbé és tisz
tábbá tenni a képet.

Sólyom Jenő

50 ÉVES ÉRETTSÉGI TA1
Kellemes, napsütéses délelőttön jö t

tünk össze 1994. június 11-én R ozs
nyón, az egykori Rozsnyói Evangéli
kus Kereskedelmi K özépiskola volt 
épületében, az 1943/44. tanévben érett
ségizett leány- és fiúosztály növendé
keinek 50 éves találkozója alkalmából. 
A m eghívásokat Szlovákiában Szeke
res Katalin (Labancz Istvánné), M a
gyarországon dr. Sári Iza (dr. M ihola  
Gyuláné), dr. K áldosi R udolf és Hur- 
sán Pál intézte. A  találkozón a jubiláló  
öregdiákok mellett -  az utóbbi években 
bevezetett szokásoknak megfelelően -  
megjelentek az előző évben érettségi
zetteken kívül az alsóbb osztályok n ö 
vendékei is. A megjelentek száma a 
hozzátartozókkal együtt 52 fő volt, eb
ből a diákok szám a következőképpen  
oszlott meg: szlovákiai: 21 fő; magyar
honi : 24 fő ; angliai: 1; ném etországi: 
1. A volt tanári testületből: Rejtő M á
ria, Urbán Erzsébet és Kosztra Pál je
lent meg.

A z osztálybeli találkozót istentiszte
let előzte meg, melyen Rejtő Mária hir
dette az igét, majd a szépen feldíszített 
tanteremben rövid üdvözlés után 
Kosztra Pál ismertette a  Kereskedelmi 
K özépiskola elődje, a volt Rozsnyói 
Ev. Gym nasium  múltját. Ez az az 
evangélikus iskola, mely a reformáció 
kora óta fennálló m ellőzések, üldözé
sek ellenére im ponáló m ódon többször 
újraéledt. Az iskola épületét 1818-ban 
kezdték építeni és 1819-ben már taní
tottak benne. A  Bach korszakban ez az 
iskola, ill. ennek áldozatos fenntartói 
kiharcolták egy 8 osztályos, nyilvános- 
sági joggal rendelkező, magyar tan
nyelvű gimnázium fenntartásának jo 
gát. Az iskola épületét 1905-ben Lech- 
ner Ö dön tervei alapján magyaros stí
lusban át vakolták. 1945 után ismét 
átalakították az épület ’főbejárati ré
szét, de a hom lokzaton m eghagyták a 
G Y M N A S IU M  feliratrészt. A  múlt ér
demeit ismerte el az 1938-as első bécsi 
döntésével visszatért 12 000 km2-nyi, 
82%-ban magyar nyelvű terület ügyeit 
intéző magyar kormány, amikor a vá
rosban megnyilt Premontrei Gim ná
zium mellett lehetőséget adott evangé
likus középiskola nyitására is és egy 
kereskedelmi középiskola indítását tar
totta kívánatosnak, s így ez lett az or
szág egyetlen evangélikus kereskedelmi
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középiskolája. Túróczy Zoltán püspök 
és M agócsy Emil nyíregyházi kereske
delmi iskolai igazgató, tankerületi fel
ügyelő a M akón m űködő dr. Kárpáti 
Ede személyében megtalálta az iskola 
szervezésére alkalmas evangélikus 
szakembert, aki kiváló szakképesítés 
(pl. üzemracionalizálási közgazdasági 
doktorátus), több évi üzemi alkalma
zás, gyakorlat birtokában az evangéli
kus egyház más, krisztusi hittel vezérelt 
vezetőivel és egyszerű hívőivel együtt 
egy nagyszerű szellemű iskolai közös
séget hozott össze Rozsnyón. (Az Ev. 
Gymnasium 1819-től 1926-ig m űkö
dött.) Jellemző a Kereskedelmi Közép
iskolában 6 tanéven át (1939 és 1945 
között) együtt tanító, tanuló, tervező 
együttesre, hogy a magyarok irányá
ban jogosulatlanul agresszív szlovák 
sovinizm us viszonylagos elcsitulása 
után már 1963-tól, az első (: kor 20 
éves) érettségi találkozótól kezdve 
érettségi és egyéb baráti találkozók 
évenként követték egymást, nagyobb
részt Rozsnyón, olykor Budapesten. És 
ezeken egykori „anyaországi”, szülő
földjét elhagyni kényszerült felvidéki, 
az ottani életet esetleg kényszerű 
kompromisszumokkal vállaló cseh
szlovákiai, nyugati emigrációból haza
merészkedő, evangélikus, protestáns, 
katolikus, magyar, szlovák, német 
vagy egyéb nyelvre rákényszerült volt 
diák és tanár rendszeresen megjelent.

Az idei találkozót Rozsnyón irányít
va szervező, Berzétén lakó Szekeres 
Katalin férje, az egykori premontrei 
diák, Labancz István ny. rozsnyói mú
zeumigazgató már évekkel ezelőtt cso
dálkozását fejezte k i: mi tartja az evan
gélikus keristák együttesét ennyire ösz- 
sze. amikor ők az elmúlt 49 évben 
egyetlen rozsnyói találkozót sem tud
tak volt iskolájukban összehozni.

Erre valószínű magyarázatot az a 
szellem ad, aminek a találkozót meg
előző, a Türelmi Rendelet előírásai sze
rint épült torony nélküli templomban, 
áhítatot tartó Rejtő Mária tanárnő, 
majd a leányosztály „osztályfőnöki 
óráját” tartó Urbán Erzsébet tanárnő 
adott hangot: az evangéliumi, krisztusi 
(akár a régebbi nyelvi alakban -  a Páz
mány által is használt -  „keresztyén” 
vagy újabb alakú „keresztény”) hit és 
szeretet, mely nem gügyögő szólam ok
ban, hanem áldozatvállalásban, példa
mutató vezetői, tanári mtinkában, tü
relemben, megértésben nyilvánul meg.

A megjelentek Isten különös kegyel
mének megnyilvánulását látták abban, 
hogy a félszázados találkozón a 80. 
életévükön túl járó három tanárnak 
(Rejtő Mária, Urbán Erzsébet és 
Kosztra Pál) volt ereje megjelenni és 
megemlékeztek azokról a tanárokról 
is, akik családi kötelezettségük vagy 
betegségük miatt nem tudtak megjelen
ni, de lélekben jelen voltak e találko
zón : a bajai dr. Kárpáti Edéné, a Svéd
országban élő Markó Edit (Varda Bé- 
láné), a miskolci Bándi Géza (a fiúosz
tály főnöke), a békési Durkó Erzsébet, 
a budapesti Hursán Pál, a soproni Ku- 
tasi Valéria diakonisszanövér.

A  jelenlévők megemlékeztek az idő
közben elhunyt és mindenki által nagyra- 
becsült dr. Kárpáti Ede igazgatóról, va
lamint az ugyancsak elhunyt tanárokról, 
leányokról és fiúkról, akikkel csak a rozs
nyói temetőben találkozhattunk már.

A találkozót követő, felszabadult 
szellemű ebéden Kosztra Pál annak a 
véleményének adott hangot, hogy a ta
lálkozón megjelent együttes egyik hatá
sosan fejlődő sejtje lehet annak a szer
vezetnek, amely a régen esedékes m a
gyar-szlovák megbékélést hivatott 
megvalósítani, azaz József Attila sza
vaival :
„rendezni végre közös do lga ink at...” 
a magyarság sérelme nélkül.

- tr a p a -
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Az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak 

pedig kegyelmet ad. lPét 5,5.
VASÁRNAP Mindannyiunknak leplezetlenül kell 
odaállnunk Krisztus ítélöszéke elé, hogy mindenki 
megkapja, amit megérdemel, aszerint amit e testben 
cselekedett: akár jót, akár gonoszát. 2Kor 5,10. (Jer 

; 17,9-10; Lk 18,9-14; Ef 2,4-10; Zsolt 148.)
Uram, kérlek, hogy senki se feledje a közeledő 

S számadás idejét, mert Te vagy a szívek és lelkek 
ismerője. Add Uram kegyelmedet, hogy egykoron 
megállhassunk ítélőszéked előtt.
HÉTFŐ a  lator így védte Jézust: „semmi rosszat 
nem követett el.” Majd így szólt: „Jézus, emlékezzél 
meg rólam, amikor eljössz királyságodba.” Erre Jé- 

I zus így felelt neki; „Bizony mondom néked, ma 
velem leszel a paradicsomban.” Lk 23,41-43. (lSám 

I 2,30; Mk 9,33-37; Jn 10,11-21.)
Jézus életét adta a világért, mert hatalmat kapott 

az Atyától arra, de vissza is vette azt, mert aki küldte 
a pásztort a juhokért, hatalmat adott erre is néki.

I Jézus, a megígért Megváltó él!
KEDD Aki azt mondja: Ismerem Krisztust, de nem 
tartja meg parancsolatait, az hazug és abban nincs 
meg az igazság, aki pedig megtartja az igéjét, abban 
igazán teljessé lett az Isten szeretete. ÍJn 2,4-5. (Ez 

* 3,10; lSám 17,38-51; Jn 10,22-30.)
Jézus nem a parancsolatok eltörléséért, hanem 

azok megtartásáért jött e világra. Aki megtartja a 
parancsolatokat, az abban foglaltakat, az Jézust 
dicsőíti, annak szívében lakozik az Úr és az ismeri 

; igazán Isten szeretetét.

M A P P A  _ _ _  i n  n  1 n  r \
SZERDA Ha a bűnöket számon tartod Uram, Uram 
ki marad meg akkor? Zsolt 130,3. (2Kor 5,19; Lk 
7,1-10; Jn 10,31-42.)

Jézus Krisztus kereszthalálával megbékéltette az 
Atyát velünk, bűnös emberekkel. Reménységünk 
van tehát Jézus Krisztus -  a mi Megváltónk -  által, 
hogy örök életünk lesz Mennyei Atyánk országá
ban.
CSÜTÖRTÖK Imádkozva nyújtom feléd kezem, lel
kem utánad eped, mint a kiszikkadt föld. Zsolt 
143,6. (Jn 7,37; ApCsel 12, 18-25; ÍJn 1,1-4.)

Add Uram, hogy naponként imádkozzam Hoz
zád és hálát adjak szent igédért, mellyel megelégítesz 
engem. Kérlek, ne fordítsd el szent orcád kérésem 
elől, mert azokkal fordulok Hozzád kegyelemért.
Péntek Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és 
az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25. 
(Ézs 7,9; Lk 22,24-30; Un 1,5-10.)

Jézus életében szolgált, a bűnös emberiség szolgá
latába állította életét. Aki hisz Őbenne, meghal a 
bűnnek, új élete van annak, és üdvössége a Mennyek 
Országában.
SZOMBAT A fiú így szólt: Atyám, vétkeztem az ég 
ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy 
fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szol
gáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát és 
adjátok reá! Lk 15,21-22. (Zsolt 51,19; Ez 
17,22-24; Un 2,1-6.)

Ha őszintén, szíved mélyéből megváltod és bánod 
bűneidet, Isten megbocsátja azokat. Az új élet kön
tösét adja neked és békesség költözik szívedbe.

Benkő Ferenc

ÉLŐ VÍZ
Isten az embert közösségi lénnyé 

teremtette. Már az Ótestamentum 
elején elhangzik az a szó, nem jó az 
embernek egyedül lenni. De én 
nem a házastársról akarok beszél
ni, hanem a barátról, a munkatársi 
és a lelki közösségi kapcsolatokról. 
Ha magányban, betegségben, társ- 
talanságban érzi magát az ember, 
Jézushoz kell fordulni, mert benne 
nemcsak Megváltóját, hanem leg
jobb barátját is megtalálja. Ha 
öröme van is jó a közösség, mert 
megoszthatja velük és így nagyobb 
az öröm. Egy szép Halleluja ének 
szó erről: „Óh mi hű barát a Jézus, 
hordja bűnünk bánatunk, Mily di
csőség, hogy nevében Istenhez for
dulhatunk. Mennyi békét elveszí
tünk, sírva hordjuk bánatunk, 
Mindazért mert hő imában, Ő hoz
zá fordulunk. Volt-e már ily hű 
barátod, gondod igy ki felvevé. 
Látja minden gyöngeséged, tárd ki 
bátran Ő elé.” Ha énekkarban 
jársz ott is társakra találsz, akikkel 
együtt énekelve dicsérheted Ura
dat. A bibliaórán ahol az igéhez 
hozzá lehet szólni, lelki társakra 
találsz, és egymás hite által épülhe
tünk, és mint élő kövek épülhe
tünk be az Isten anyaszentegyhá- 
zába. A közösségben a szeretet 
kapcsol össze, s ez a szeretet az 
Istentől van. Jézus azt mondja, 
amint én szeretlek titeket, ti is úgy 
szeressétek egymást. Az első gyüle
kezetben pedig foglalatosak valá- 
nak az apostolok tudományában 
és a közösségben, a kenyérnek 
megtörésében és a könyörgések
ben. A múltkor nyugdíjas találko
zón voltam először, mert most 
mentem nyugdíjba, de olyan 
örömmel köszöntöttük egymást, 
pedig nem ettünk, nem ittunk, 
csak láttuk egymást és a közös
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megbeszélés után, egyéni beszélge
tés volt, de ez szívmelengető és 
örömteli. Hát a mennyben milyen 
öröm lesz majd, ha meglátjuk egy
mást és együtt dicsérjük Urunkat 
Jézus Krisztusunkat, Megváltón
kat. A lelki testvérrel együtt imád
kozni mily öröm, ez imaközösség, 
s ha messze vagyunk földrajzilag 
egymástól, akkor is egymásért, 
gyermekeinkért, unokáinkért, egy
házunkért, hazánkért és minden 
emberért imádkozhatunk és ébre
désért, hogy szaporodjon a benne 
hívők serege. Segíteni a hitben erő- 
telent, biztatni a csüggedőt, egy
más kezét fogni e földi vándor- 
úton, s a másik kezünkkel Jézus 
kezét fogni, mert Ő adja az erőt a 
hitben való megállásra. Ő felemel, 
mint Pétert a hullámok fölé. Fog
jad kezem oly gyenge vagyok ér
zem, hogy nálad nélkül járni sem 
tudok, mondja egy másik szép 
ének.

A lelki munkatárs nagy érték, 
akivel a szeretet kapcsol össze. Pál 
apostol Timótheus fiának mondja 
a hitben és tanítja, majd az efézusi 
gyülekezetét reá bízza, hogy gon
dozza és így munkatársa is lett. Az 
imádkozásra biztatja, tartassanak 
könyörgések, imádságok, esedezé- 
sek minden emberért, királyokért, 
méltóságban lévőkért, minden em
berért, mert ez jó és kedves dolog 
a mi megtartó Istenünk előtt.

Jézus is imádkozott és kapcso
latban volt az Atyával. Messiási 
munkája előtt a Lélektől viteték a 
pusztába, ahol az ördög megkísér
tette. Jézus felismerte szándékát és 
mind a háromszor elutasította és 
győzelmet vett felette. A Sátán el

akarta téríteni a kereszten végzen
dő megváltói munkájától, de Jézus 
nem engedte. Jézus úgy odaszen
telte magát, hogy nem evett s a 
földi dolgokat kikapcsolta, csak az 
Atyával volt kapcsolatban, majd 
angyalok szolgáltak néki olvassuk.

A keresztre feszítés előtt a getse- 
mánei kertben is imádkozott. Pé
terrel és a Zebedeus fiaival ment és 
azt mondta nekik: „Maradjatok 
itt, és vigyázzatok én velem!” Ö 
előrement imádkozni, de mikor 
visszament hozzájuk aludva találá 
őket, s ezt mondta: „Vigyázzatok 
és imádkozzatok, hogy kísérteibe 
ne essetek, mert a lélek kész, de a 
test erőtelen.” Az ApCsel 2:41-ben 
azt olvassuk, hogy az első keresz
tyének is együtt valának a tudo
mányban és a közösségben és a 
könyörgésben. Charles H. Spur
geon a híres prédikátor tömegeket 
vonzott a Metropolitanba ahol be
szélt. Egyszer látogatóknak mutat
ta be az épületet. Miután már lát
ták az előadótermet, így szólt hoz
zájuk. „Gyertek megmutatom a fű
tőberendezést. Meglepetésükre egy 
terembe vezette őket, ahol 400 em
ber imádkozott.” Imádkoztak az 
igehirdetőért, hogy azt mondja 
amit rajta keresztül a Szent Lélek 
üzen. Könyörögtek a hallgatósá
gért, hogy megtérjenek Jézushoz, s 
önmagukat adják néki így nyervén 
meg üdvösségüket. Kapcsolódjunk 
be a közösségbe a szeretet által, 
hogy lelki házzá épüljünk, így le
szünk a Krisztus testének részesei.

Az lJános 1:7. „Ha pedig a vilá
gosságban járunk, amint ő maga a 
világosságban van: közösségünk 
van egymással és Jézus Krisztus
nak, az ő Fiának vére megtisztít 
minket minden bűntől.”

Kőhegyi Istvánná

EMLÉKEZÉS KUNOS JENŐRE
1994. június 23-án meghalt Kunos Jenő sebringi 

otthonában. 1914. február 16-án született Győrben 
Kunos Endre és Tóth Erzsébet szülőktől. 1939-ben 
kötött házasságot Natalia E. Liesche-vel.

Teológiai tanulmányait 1936-ban fejezte be a sop
roni egyetem hittudományi fakultásán. 1936-38 kö
zött a helsinki egyetemen folytatta tanulmányait, 
majd Pekingben a Kínai Tudományok kollégiumá
ban, így érte el a magisteri fokozatot. 1947-48-ban a 
hartfordi Kennedy Missziói Iskolában készült mun
kájára. Missziói munkáját a következő helyeken vé
gezte: Kína 1939-47 között, Reedsburg (Ohio) 
1948-51. Newberry (Mich.) 1951-54. Ely (Minn.) 
1954-58. DeKalb (111.) 1958-65. Ispheming (Mich.) 
1965-73. Waukegan (111.) 1973-79. Mint belmissziói 
lelkész szolgált Miltonban és Gulf Breeze-ben, majd 
Avon Parkban és Venice-ben.

DeKalb-ban a lutheránus Betlehem gyülekezet tag
ja volt. Egész életével a keresztyén szolgálat elkötele
zettje volt. Világtávlatokban is ápolta baráti kapcso
latait.

Feleséire, négy leánya és fia, kilenc unokája és há

rom dédunokája gyászolják.
A temetési szertartás 1994. június 30-án volt a Bet

lehem gyülekezet templomában és a DeKalb-i temető
ben helyezték nyugalomba. Temetésén többen is vé
geztek szolgálatokat.
Isten nem ígérte meg, hogy az ég mindig kék lesz, 
Hogy virágos úton halad az életünk,
Isten nem ígért állandó, felhőtlen napsütést,
Örömöt bánat nélkül, békét fájdalom nélkül.
De ígért erőt napról napra, pihenést a munka után, 
Világosságot az úton, kegyelmet a próbák közt, 
Segítséget felülről, kifogyhatatlan együttérzést és 
Örökkétartó szeretetet.

Kunos Jenőre Evangélikus Egyházunk és Külmisz- 
sziói Egyesületünk imádsággal emlékezik. Életére és 
szolgálatára még visszatérünk. Ezekkel a sorokkal 
csak hírt akartunk adni arról, hogy Isten hűséges 
misszionáriusát Magához szólította. Emlékét pedig 
őrizzük!

K. L.

A VASÁRNAP IGÉJE
EGYEDÜL AZ ISTEN MONDHAT ÍTÉLETET AZ EMBERRŐL
Mt 7,1-5

Azt szokták mondani, hogy a 
kritikusok fegyvere a toll és ez így 
is van, mert néhány odavetett mon
dattal örökre vagy legalábbis hosz- 
szú időre el lehet intézni valakit.

Legalább ilyen veszélyes fegyver 
a szóbeli kritika, más szóval az 
ítélkezés, a megszólás, amivel na
gyon meg lehet bántani az embere
ket.

Jézus közismert szavai a szálká
ról és a gerendáról azt a különösen 
is kirívó helyzetet állítják elénk, 
amikor valaki a saját bűnét, hibá
ját nem látva akarja a másik em
bernek megmondani, hogy mi nem 
jó az életében. Ezek az esetek 
mindannyiunk legfájdalmasabb él
ményei közé tartoznak, hiszen két
szeresen is bántó a kritika akkor, 
ha olyantól jön, akiről tudjuk, 
hogy maga is ugyanabban a bűn
ben részes. Számtalan családi, 
munkahelyi konfliktus forrása ez.

A Jézus által felhozott példa 
annyira szemléletes, hogy szinte 
előadásra kívánkozik. Élőttünk 
két ember, az egyiknek szemében 
képletesen egy gerenda -  tehát le
het akár teljesen bekötve is, miköz
ben hadonászva igyekszik a másik 
szeméből kivenni egy aprócska 
szálkát. Nem fog neki sikerülni, 
sőt előfordulhat, hogy kárt tesz a 
másik szemében. Ezen a ponton 
értjük meg, hogy Jézus miért ép
pen a szemünket hozta fel példa
képpen. Azért, mert a szemünk a 
legérzékenyebb, arra kell a legjob
ban vigyáznunk. Nagyon kocká
zatos dolog a másik ember szemé
hez nyúlni, mert könnyen baja le
het.

A hatvanas évek végén híre kelt, 
hogy él a Hortobágyon egy pász
tor, aki le tudja venni a szemről a 
szürkehályogot. így is volt, ha ki
ment hozzá valaki és megkérte, 
hogy segítsen rajta, akkor ő lefek
tette a földre, elővette a bicskáját, 
lefertőtlenítette és legnagyobb 
nyugalommal hozzáfogott a há
lyog levételéhez. A gyógyult bete
gek azután messzire elvitték a hí
rét. Történt pedig, hogy meghallották ezt a szegedi egyetemen is. 
Kimentek hozzá a Hortobágyra és 
kérték, jöjjön el velük az egyetem
re és nézze meg, hogy ott miként 
operálnak. El is ment velük, végig
csinálta a fertőtlenítést, a beöltöz- 
ködést, végignézte az operációt. 
Utána azonban soha többé nem 
vállalkozott a szürkehályog levéte
léhez. Rádöbbent arra, hogy mi
lyen könnyen baj származhatott 
volna abból, hogy ő minden felké
szültség és felszerelés nélkül más 
ember szeméhez nyúlt.

Ezért óv bennünket Jézus annyi
ra az ítélkezéstől. Ezt mondja: Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert 
amilyen ítélettel ítéltek, olyannal 
ítéltettek és amilyen mértékkel 
mértek, nektek is olyannal mérnek. Nyilvánvaló, hogy nem tu
dunk sem tárgyilagosan, elfogulatlanul, de legfőképpen igazságosan 
ítélni. Ezért jobb ha egyáltalán nem ítélünk meg másokat, mert az 
általunk kimondott ítélet könnyen a visszájára fordulhat. Egyedül Is
ten mondhat az emberről ítéletet. 
Az Ő legfőbb szándéka azonban 
mégsem az ítélkezés, hanem a meg
bocsátás, amit Jézus Krisztus áldo
zata révén nyerhetünk el. Ha pedig 
mi embertársainkat mégis megítél
jük, akkor számítanunk kell arra, 
hogy Isten is megítél bennünket. Embertársainkhoz való magatar
tásunk Isten irányunkban tanúsí
tott magatartását is befolyásolhat
ja. Jézus szavaival azt akarja elér
ni, hogy legyünk türelmesek, meg
bocsátok, ítéleteink is legyenek 
szelídek. Luther Márton is így ta
nít a Kis Kátéban: Felebarátunk
nak rossz hírét ne költsük, sőt in
kább mindent javára magyaráz
zunk.

A rabbinista hagyomány így ta
nít erről a kérdésről: Ne ítéld meg 
felebarátodat addig, amíg te nem 
kerültél az ő helyzetébe! Meir rab
bi így teszi fel a kérdést: Melyik 
mérték nagyobb, a jó mértéke vagy 
a büntetés mértéke? Bizony a jó 
mértéke a nagyobb! Jézus szavai 
még ezeken is túlmennek, általá
ban tiltja az ítélkezést, de ha mégis 
elkerülhetetlen akkor azt az irgal
masság mértéke szerint kell gyako
rolni. A keresztyén ember mérték- 
egysége tehát az irgalmasság le
gyen. Ez az egyetlen lehetőség ar
ra, hogy a mértéktelen emberek 
számára mértéket tudjon adni. 
A mai világban erre van a legna
gyobb szükség.

Koháry Ferenc

IM ÁD K O ZZUN K !

Urunk, Istenünk! Kérünk óvj meg min
ket attól a kísértéstói, hogy embertár
sainkat megítéljük, miközben nem gon
dolunk a magunk bűneire. Légy hozzánk 
irgalmas és bocsásd meg bűneinket s 
add, hogy mi is meg tudjunk bocsátani 
az ellenünk vétkezőknek. Ámen.

EVANGÉLIKUS R Á D IÓ M ISZ - 
SZ IÓ : 19.00-19.15-ig, 41 m-es rövid
hullám. 7385 kHz.
augusztus 13. szombat: M issziói Hír
adó.
augusztus 14. vasárnap: Gáncs Péter 
áhítata.
Levelezési c ím : Evangélikus Rádiómisz- 
szió. 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1994. augusztus 14.

I. B écsikapu té rd e . 9. (úrv.) ifi. H afenscher 
K áro ly ; de. 10. ném et B raunckhoff Beata; 
de. 11. (úrv .) ifi. H afenscher K áro ly ; du. 6. 
d r. Z sigm ondy Á rpád . X II., Szilágyi E. fasor 
24. de. 9. Szilas A ttila . M odori u. 6. de. fél 10. 
M arto s Ö dön . Pesth idegkút, 11., Báthory u.
8. de. fél 11. T akács József. Csillaghegy, ü l . .  
M áty ás  k ir. ú t 31. de. 10. D o n á th  László. 
Ó buda, III ., Dévai Bíró M . té r  de. 10. Bálint 
László. Ü jpest, IV ., Leibstück M ária  u. 
36-38 . de. 10. Blázy L ajos. V., D eák té r  4. de.
9. (úrv .) G erőfi G yu láné ; de. 11. (úrv .) Zász- 
kaliczky Péter, du . 6. Gerőfi G yuláné. V ili., 
Városligeti faso r 17. de. 11. (úrv.) Szirmai 
Z o ltán ; du . 6. Szirm ai Z o ltán . V il i . ,  Üllfií út 
24. de. fél 11. K ertész G éza. V III., Karácsony 
S . u. 31-33 . de. 9. K ertész G éza. V III., Rá
kóczi ú t 57 /b . de. 9. szlovák Cselovszky F e
renc. V III., V ajda P é ter u. 33. de. fél 10. 
F abiny  T am ás. IX ., T haly  K álm án u. 28. de. 
11. dr. Rédey Pál. K őbánya, X ., Kápolna u. 
14. de. fél 11. F ab iny  T am ás. X ., Kerepesi út 
69. de. 8. Z ászkaliczky Pál. Kelenföld, XI., 
Bocskai ú t 10. de. 8. (úrv .) Csepregi A ndrás; 
de. 11. (úrv .) M issura  T ib o r ; du . 6. M issura 
T ibo r. X I., Ném etvölgyi ú t 138. de. 9. M issu
ra  T ibo r. Budahegyvidék, X II., T a rtsa y  V. u. 
11. de. 9. (úrv .) Kőszeghy T am ás; de. 11. 
(úrv .) K őszeghy T am ás; du . fél 7. T akács 
József. X III., K assák  Lajos u. 22. de. 10. ifi. 
K endeh G yörgy. X III., F rangepán u. 43. de. 
8. ifi. K endeh G yörgy. X IV ., Lőcsei ú t 32. de. 
11. (úrv .) Z ászkaliczky Pál. X IV ., G yarm at 
u. 14. de. fél 10. Z ászkaliczky Pál. Pestújhely,
X V . , Tem plom  té r  de. 10. Bizik László. Ú jpa
lo ta , XV., H á rty á n  köz du. S. ökum enikus. 
R ákospalo ta , N agytem plom , X V ., Régifóti út 
73. de. 10. Bolla Á rpád . R ákosszentm ihály,
X V I. , H ősök tere  de. 10. d r. K arn e r  Á goston . 
C inko ta , X V I., B atthyány I. u. de. fél 11. 
Szalay T am ás. M átyásfö ld , X V I., P rodám  u. 
24. de. 9. Szalay T am ás. R ákoshegy, X V II., 
Tessedik S . té r  de. 9. Ferenczy Z o ltán . R á
koscsaba, X V II., Péceli ú t 146. de. 9. (úrv.) 
K u s tra  C saba. R ákoskeresz tú r, X V II., Pesti 
ú t 11. de. fél 11. Ferenczy Z o ltán . R ákosliget,
X V II. , Gózon G y. u . de. 11. K u stra  C saba. 
Pestszentlörinc, X V III., K ossuth té r  3 . de. 10. 
C sizm azia S ándor. Pestszentlörinc , X V III., 
R ákóczi ú t 83. (ref. tem plom ) de. háro m n e
gyed 8. C sizm azia S ándor. K ispest, XIX ., 
Tem polom  té r  1. de. 10. Széli Bulcsú. XIX ., 
K ispest, H ungária  ú t 37. de. 8. Széli Bulcsú. 
Pestszentlörinc, XX ., Ady E . u . 89. de. 10. 
G yőri Ján o s Sám uel. Csepel, X X I., D eák  tér 
de. fél 11. M ezősi G yörgy. B udafok, X X II., 
J á té k  u . 16. de. 11. Rőzse István . B udaörs, 
R ef. Im aház de. 9. R őzse István .

ISTENTISZTELETEK A BALATON 
KÖRNYÉKÉN

B alatonaliga  (C lub  A liga terü le tén  lévő 
tem plom ) du . 8 ; B alatonalm ádi (Bajcsy Zs. 
u. 25.) du . 4 ; B alatonfenyves (re fo rm átus 
tem plom ) du . 6 ; B alatonfüred  (refo rm átus 
fehér tem plom ) du . 6 -  ném et; B ala tonszár
szó (re fo rm átu s tem plom ) de. 8 ; B alaton
szárszó  (evangélikus üdü lő , Jó k a i u. 41.) de. 
10; B alatonszem es (F ő  u. 36.) du . 2 ; Fonyód 
(p ro tes tán s tem plom ) d u . 4 ;  G yenesdiás (K a- 
p em au m ) du . 2 ; H évíz (T ó fü rd ő , D . épület, 
k u ltú rte rem ) de. 11 -  n ém et; Keszthely 
(D eák  F . u. 18.) de. 9 -  ném et de. 11 -  
m ag y ar; K ővágóörs (evangélikus tem plom ) 
de. fél 12; M encshely (K o ssu th  u .)  de. 10; 
N agyvázsony (K inizsi vár) du . 2 ; S iófok  (F ő  
u. 220.) de. fél 10 -  ném et, de. 11 -  m agyar; 
S zen tan ta lfa  (F ő  u .) de. 9 ; T apo lca  de. fél 9.

SZ E N T H Á R O M SÁ G  Ü N N E PE  
UTÁ N 11. VA SÁ R N A P az oltárterítő 
színe: zöld. A vasárnap oltár előtti igéje: 
ÍJn 2 ,1 -2 , az igehirdetés alapigéje: M t 
7 ,1 -5 .

EVANG ÉLIK US ISTE N T ISZ T E 
LETET közvetít a M agyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán 1994. au
gusztus 21-én, vasárnap 10.05 órakor, a 
körmendi evangélikus templomból. Igét 
hirdet Zügn Tamás esperes.

HAZAI ESEMÉNYEK
Dr. Nyíri Tamás a Pázmány Péter 
Hittudományi Egyetem filozófia tan
székvezető tanára 74 éves korában 
váratlanul elhunyt. Korábban a Filo
zófiai Társaság elnöke volt, 1990-ben 
Széchenyi-díjat kapott, nyugdíjas 
idejében a Pécsi Janus Pannonius 
Egyetemen, valamint külföldi egyete
meken és az osztrák Főiskolán tar
tott vendégelőadásokat. A zsinati 
teológia publikálója volt. Az Óbudai 
temetőben augusztus 10-én temették 
el nagy részvét mellett.

A M agyar Építészet cím ű folyóirat 
94/3-4 . számában evangélikus tem plo
m okról találunk cikkeket. Az épülete
ket N agy Tamás tervezte. A dunaújvá
rosi templom és parókia terveit és a 
budapest-rákospalotai új parókia ter
veit és leírását találjuk a folyóirat em lí
tett számában.

A  Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája augusztus 14-én: 
Imádkozzunk azért / elmélkedjünk ar
ról, hogy a büntetésvégrehajtási intéze
tekbe bekerülő vallásos írások a Lélek 
erejével hatékonnyá válhassanak.

Helyesbítés
A  Zsinati H íradó legutolsó szám á

ban sajnálatos elírás történt. Dr. M ol
nár Gyula nevét két helyen is Lajosnak 
írtuk, szíves elnézést kérünk a székesfe
hérvári gyülekezet felügyelőjétől.

H ÁZASSÁ G K Ö TÉS
Fűké Szabolcs s.lelkész és Menczer 

Kornélia főiskolai hallgató 1994. július 
9-én Vácon házasságot kötött. „Mert 
csak én tudom , mi a tervem veletek -  
így szól az Ú r” (Jer 29,11)

H ALÁLO ZÁS
Prőhle Henrik, közgazdász és műfor

dító 87 éves korában elhunyt. Temetése 
augusztus 3-án volt a Bp.-Farkasréti te
metőben. Az elhunytban Prőhle Henrik 
fuvolaművész édesapját gyászolja. „Ta
nácsoddal vezetsz engem, és végül dicső
ségbe fogadsz be engem." Zsolt 73,24.

Az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem

és a Magyarországi Evangélikus 
Egyház Ifjúsági Bizottsága 

IFJÚSÁG I VEZETŐK ÉPZŐ  
TAN FO LYA M O T  

indít a Teológián 1994. szeptember 
közepétől. A tanfolyam két féléven 

át kéthetente egyszer, 
alkalmanként 16-20 óráig tart.

A tanfolyam tervezett tematikája:
•  Az ifjúsági munka felépítése — 4 

óra
•  Ifjúsági mozgalmak, szervezetek 

ma — 1 óra
•  Sport, kirándulás szervezés, első

segély -  4  óra
•  Ének, énektanítás -  2 óra
•  Játék, játéktanítás -  2 óra
•  Programkoncepció — 4 óra
•  Az igehirdetés formái, módszerei 

-  4  óra
•  Segédeszköz-használat -  1 óra
•  Pénzügyek -  2 óra
•  Reklám — 2 óra
•  Munkatársak -  2 óra
•  Bibliamunka -  4  óra
•  Kézművesség -  4  óra
•  Kapcsolattartás -  2 óra
•  Programtervezés -  4  óra
•  Személyes hitélet -  2 óra
•  A misszió elvi és gyakorlati kérdé

sei -  4 óra
•  Táborszervezés -  2 óra

Részvételi díj 1500,- Ft, mely össze- 
.get a Teológia a hallgatói részére 
csökkenteni kíván. A tanfolyamot 
elsősorban a teológia hallgatói, illet
ve a bejárni képes lelkészek és nem 
lelkészek részére szervezzük.
Az érdeklődőknek szeptember elején 
részletes programfüzetet küldünk a 
pontos időpontokkal és az előadók 
névsorával.
Érdeklődni lehet Marton Tamásnál 
1085 Bp. Üllői út 24. 134 4591.

K iad ó  egyszobás k o m fo rto s lak ás Ó b u 
d án . T e l.: 06-6645-72-21.

K iad ó  egyszobás h áló fü lkés k o m fo rto s la
k á s  K elenfö ldön . T e l.: 138-2360

B udapesten  k án to ri szo lgá la to t vállalok . 
É rdek lődn i az  142-3096-os te lefonszám on le
het a  déle lő tti ó rák b an .

T oro n y ó rák , h arangok  villam osítása 5 év 
jó tá llással, reális á ron . O rb án  József G yom a- 
endrőd  Bocskai u. 31. 5500. T el.: 66-386-840.

G a rzo n lak ás  kedvezm ényesen k iad ó  egy
házi isko lába  já ró , vagy o t t  végzett nem  d o 
hányzó  fiata lem bernek  a  X III . Jászai M ari 
térnél. C sak  szülővel tárg y a lo k . É rdek lődés 
reggel 1/2 9-ig: 175-4878.

Evangélikus
Élet (f^£

A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY
Szerkesztőség és kiadóhivatal
Postafiók 500. BUDAPEST 1447.
Telefon: 138-2360
Árusítja a  Kiadóhivatal és a
Magyar Posta RT.

Index: 25 211 ISSN 0133-1302

Szedés:
Fényszedó Központ Kft.
(940055/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij: fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem érzünk 
meg és nem adunk visszal
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SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 12. VASÁRNAP

O R S Z Á G O S
EVAN G ÉLIK U S

H ETILAP ÁRA: 25 Ft

„N em  sokaság , han em  L élek  

s  s z a b a d  n ép  te s z  c su d a  dolgokat. ” 

Berzsenyi Dániel

A TARTALOMBÓL

1 5 0  ÉVES A NORVÉG EGYHÁZI 
MISSZIÓ

EGYHÁZUNK ANYAGI ÜGYEIRŐL II.

EGY ÚJABB GYÜMÖLCS A TUDÁS 
FÁJÁRÓL?

SUMONYI ZOLTÁN:

A U G U SZ T U SI ELÉGIA
(Részlet)

Hogyan szólt első, szent királyunk 
Intelme serdülő fiához?

Vendégek és jövevények 
hasznot hajtanak e népnek:
Mert amiként különb-különb 
tájról jövő másként köszönt; 
úgy hoznak más nyelvet, szokást, 
példát, fegyvert, harci fogást.
Mert egynyelvű, egyszokású 
ország gyenge, mint a bábú, 
oly magányos és esendő; 
fuvallattól is veszendő.
Ennél fogva parancsolom 
néked én egyszülött fiam:
Tiszteld nyelvük és szokásuk, 
itt lakjanak, sem mint másutt! -  
És ha amit építettem 
vagy amit összegyűjtöttem 
lerombolnád vagy szétszórnád, -  
nagy kárt szenvedne az Ország!

Szentistváni eszme ma és nálunk?!
Az ún. „szentistváni koncepció”-ban a „hungarus” 

kifejezés nem azokat jelöli, akik a megszületett ma
gyar állam tagjai lettek, mint a meghódított területen 
életben maradt őslakók vagy azoknak utódai... erede
tileg a „hungarus” az, aki a „szent korona” tagja. 
Nem alattvaló, hiszen a szentistváni eszme szerint a 
nemzet egésze birtokolja a hatalmat s olyanok gyako
rolják a nemzet egészének megbízatása alapján, akik 
erre alkalmasoknak minősültek. Itt is finom, de szük
séges az értékelés: nem (!) genokratikus, hanem ido- 
neitas alapján került valaki a hatalom birtokában a 
nemzet egészének megbízatása alapján. Ennek a hata
lomnak szimbóluma a szent korona, amely nem mú
zeumi tárgy vagy értékes ereklye, hanem élő jelkép, 
amely mintegy „működik” a 3 feltétel megléte esetén. 
A személyi alkalmatosság mellett a második alkotó 
tényező a „nemzetállam” (és nem nemzeti állam?) 
döntése országgyűlés módján, mint a hatalom gya
korlásának átruházása a felelős gyakorlat és kikerül
hetetlen számadás feszültségében. Mi a harmadik? az, 
ami akkor is súlyos döntést jelentett kétszeresen is, 
korunkban való gyakorlása úgyszintén súlyos döntés 
minden „hungarus” számára, bármilyen nyelvet is 
beszél, bármilyen kultúrájú is etc. „gyenge az az em
ber, aki cáak egy nyelvet beszél!” -  írta Szent István 
a maga idején. Lassan beérik időnkben ez a szentist
váni gondolat. A meghozott döntés egyfelől politikai 
döntés: István nem a császártól kérte a koronát, ha
nem II. Szilveszter pápától. S amennyiben ez hűbéri 
viszonyt fejez ki, akkor a gondolat ma is jelentős: nem 
katonai-gazdasági-politikai tényezőtől kérünk és vá
runk garanciát, hanem szellemi-lelki-egyházi ténye
zőktől. Óh, bár így lenne ma is... a másik fele pedig 
sorsunkat határozta meg évezredekre. Ha Bizánc ka
puján kopogtatott volna akkor a „hungarus” delegá
tus, nyilván másként formálódik történelmünk. 
A döntés meghozatalát Róma mellett nehézzé tette a 
sokrétű és sokféle bizánci mesterkedés, amelyekkel 
magához kívánta volna kötni ennek a szilaj, duzzadó 
erejű, pompás, Keletről ideszakadt népnek a megkö
tését és beépítését a már itt élő népek közé. Érdekes, 
hogy a mai napig hogyan jelentkezik ha áttételesen is,

Szent István szobra a Parlament kupolatermében

de a régi válaszút Róma vagy Bizánc között az erdé
lyi, moldvai ún. görögkatolikus és a katolikus egyház 
között, milyen gyorsan nyelte el az orthodoxia mai 
napig is az ottaniakat vö. moldvai templomokat, ahol 
szívósan gyakorolják vallásukat a görögkatolikus tíz
ezrek, de liturgia és beszéd egyformán csak románul 
folyhat és folyik...

Tehát ennek a három tényezőnek együttes közre
működésével valósul meg a „szentistváni gondolat”. 
Mind a megértéséhez, mind az értékeléséhez le kell 
hántani századok rárakódó porát, rossz képviseletét 
illetve megvalósítását. Itthon is -  hát még a szomszéd 
államok közvéleménye és többségi neveltetése számá
ra -  aüg van idegesítőbb és kihívóbb eszme ennél. 
Gondoljunk csak, mit jelentett külpolitikai szempont
ból annak hangsúlyozása, hogy a rendszerváltás utáni

kormány nemcsak tízmillió magyar kormánya... Oly 
mértékű a kifejezés terheltsége, hogy egyszerűbb elke
rülni az idézését vagy bármi emlegetését. PEDIG! ha 
augusztus 20. táján illendő Szent Istvánra és koncep
ciójára gondolni legalább néhány ünnepi mondattal, 
akkor le kell írni meggyőződéssel és ha van rá mód, 
tanítanunk kell alkalmatos embereknek azt, ami -  
megítélésem szerint -  a szentistváni gondolatból ma 
is érvényes és megvalósításra váró „üzenet”. Eszünkbe 
juthat Mátyás király döntése is, aki jól értette Európá
ban páratlan és jellegzetesen magyar „szent korona” 
eszméjét s vállalta annak idején második megkoronáz- 
tatását is, hogy mindenki előtt nyilvánvaló legyen: a 
nemzet akaratából a pápát képviselő esztergomi érsek 
funkciójával gyakorolhatja erre választottként a hatal
mat, az ún. „corpus mysterium sacri coronae” birtoká
ban. Mai nyelvre fordítva: az egész nemzet akarata 
döntsön az alkalmatosság tekintetében (s nem örök- 
ségi jogon!), ki gyakorolja a hatalmat minden „hun
garus” számára (s ez nem határkérdés, hanem anya
nyelvtől s sok egyéb különbözőségtől független sze
mélyi döntés, arról van szó, aki vállalja) legyen a szent 
korona ma is annak páratlan jelképe, hogy az európai 
keresztyénséghez akarunk tartozni és nem „császári”, 
hanem eszmei függőségben akarunk „felzárkózni” ah
hoz a Nyugathoz, ami manapság azért erősen más, 
mint korábban. De mindenképpen dönt és nem terü
leti, hanem szellemi kapcsolatrendszer mellett.

Ünnepi megemlékezésünket talán kiemeli a szokvá
nyosságból, ha ismert módszer szerint számba vesz- 
szük, hogy régen is, ma is, mi az ellensége a szentistvá
ni gondolatnak?! nyilvánvalóan a féktelen sovén na
cionalizmus, ami a hazaszeretetét felcseréli az ellenség 
-  lehet hogy csak szomszédos nép -  gyűlöletével a 
monolitikus gondolkodás minden téren, amely elfelej
ti, hogy milyen szép a kultúrák gazdagsága, a sok 
„másság” pusztító indulat nélkül -  régi bűnöknek, 
tévedéseknek és rossz döntéseknek állandó felszítása 
a reváns-igény mámorában -  a népi-nemzeti önimá
dat és így mások megvetése -  történetieden, hamis 
tanítások sulykolása, gyermekkortól elvetve az új há
borúk konkolyát... Balikó Zoltán

Ez a bibliai név egyáltalán nem hangzik isme
retlenül egyházunkban. A negyvenes évek 

fiataljai úgy ismerték, mint egyházunk egyik 
kedves ifjúsági és gyülekezeti konferenciázó he
lyét. A FÉBÉ Diakonisszaegyesület tartotta 
fenn Piliscsabán, közel a fővároshoz, ahová nyá
ron hetekre utaztak az igére szomjazok és az 
egész év folyamán hétvégeken megtelt a „sátor” 
a kereső, nyugalomra vágyó emberekkel. Az
után jött az „egyezmény-szegés” és bezárultak a 
kapuk, lassan feledésbe ment, az újabb generá
ció számára ismeretlenné vált a név: Béthel. Ki 
gondolta akkor, hogy a kilencvenes években új
ra hangos lesz a kert, új épületek emelkednek a 
telken, fatemplom kerül a dombtetőre és újra 
benépesül Béthel -  a konferenciázó hely. Pedig 
ez történt!

Július 23-án szombaton a Budai és a Pesti 
Egyházmegye tartott csendes napot és ennek 
keretében, a délutáni záró aktusként került sor 
két új épületszámy felszentelésére.

Dr. Harmati Béla püspök a 73. zsoltár 28. 
verséről szólt igehirdetésében. „Nekem olyan jó 
Isten közelsége...” Szólt arról, hogy egyházunk
ban ma új, építő korszak bontakozik ki. Először 
a történelem során a Türelmi Rendelet hozott 
ilyen építési lázat, amikor II. József rendelete

MEGHÍVÓ
A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület 

Mátraszentimre/Bagolyirtáson felépített 
Názáret kápolnájának felszentelése augusztus 
25-én, csütörtökön de. II  órakor lesz Szebik 

Imre püspök szolgálatávaL 
Istennek adunk hálát, és megköszönjük 

testvéreink áldozatos segítségét, hogy tervünk 
megvalósulhatott,

Imádkozunk azért, hogy ebben a kápolnában 
sokan meghallják Jézus Krisztus hívó szavát, 
és elinduljanak az irgalmasság boldog útjára. 

Az ünnepi istentiszteletre szeretettel várja 
a testvéreket

a Fébé család

BÉTHEL
megengedte, hogy templomokat építsenek őse
ink. A második építő korszak a két világháború 
között volt. Számos templom és imaház épült a 
harmincas-negyvenes években. Ez a harmadik 
korszak egyházunkban és ennek egyik eseménye. 
a mai, itt Piliscsabán: Eljöttünk, hogy hálát ad
junk és megvalljuk : Olyan jó az Isten közelsége! 
Sokszor érezzük és ki is mondjuk, hogy Isten 
ítélő jelenléte van közel hozzánk, -  most kegyel
mes jelenléte van velünk. Hozza vissza a régi 
emlékeket itt is és a szomszéd utcában -  Silóban 
és adja ránk áldását.

Ez a hely menedékhely és oltalom a keresők
nek. Az az Isten áldása, hogy itt megszólal az 
ige. Fiatalok, konfirmandusok és idősek egy
aránt jöhetnek. Ez az a hely, ahol „hirdetem 
minden tettedet...” ahogy a zsoltáros mondja. 
De ez a hely a küldetés helye is! Gondoljunk a 
FÉBÉ áldott lelki szolgálatára!

Építő korszakban vagyunk. Jaj, ha csak tégla 
épül téglára, kő épül kőre. A lelkek épüljenek, 
a gyülekezet épüljön! Ez a ház az egyházé. Szem
besüljön Isten népe a nagyzoló gőggel, neveljen 
alázatos követésre, cselekvésre!

Az istentisztelet során megszólalt Gryllus Dá
niel ajkán a mai Istent dicsérő ének. Gitárkísé
rettel adott elő a most készülő Hegyi beszédről 
szóló dalciklusából egy részt: Ne aggodalmas
kodjatok! A nap folyamán a konferencián elő
adta a már ismert Pál apostolról szóló ciklu
sát is.

Akik az építkezést nemcsak szívükön viselték, 
de érte munkájukkal is mindent megtettek, ők 
szóltak ezután röviden. Bolla Árpád pesti esperes 
örömmel jelentette be: „elkészült” a két új 
szárny. Természetesen nincsen még teljesen ké
szen, mint ahogy keresztyén életünk is csak ké- 
szülget, de nincs készen, egészen a sírig. Bele
épült életünk egy darabja. Hála és köszönet a 
bajor testvéreknek, Pintér Győzőnek, a tervező
nek és Varga Gábornak, az építőnek. Nagyszerű 
volt az összefogás. További terveink vannak 
még. Ez az otthon legyen az egész egyházé!

Pintér Győző elmondta, hogy szerényen indult

a tervezés, de azután jött a bajorok adománya 
a fatemplom és a buzdítás, hogy komfortosab
ban építsünk. Méltó ez a hely, hogy felkaroljuk, 
hiszen itt született meg egykor a FÉBÉ. Most 
még egy szárnyat tervezünk, még ötven férőhe
lyet és akkor 120-125 személy vehet részt ké
nyelmesen a konferenciáinkon. Felszerelést, bú
tort is kaptunk a németektől, mindenért köszö
net nékik.

Varga Gábor jelenleg a központ gondnoka. 
De mivel építészi képesítése van, a sok kudarc 
után, mely a vállalkozókkal volt kapcsolatos, 
saját kezelésbe vette az építkezést. Saját munka
erővel, erdélyi menekültekkel közösen építet
ték „szívvel és lélekkel” -  nem napi nyolc 
órában az épületeket. „Örömmel csináljuk, 
Isten közelében nem lehet másként végezni. 
Még sok van hátra az építkezésből, de reméljük, 
hogy elvégezhetjük, azután a lélek építése lesz a 
főfeladatunk!”

Bolla Árpád megköszönte minden szorgos kéz 
munkáját. Szakács Attila építész, rákospalotai 
presbiter is szervezett munkásokat, neki is kö
szönet jár.

Ez lesz elkészülte után legnagyobb befogadó- 
képességű konferenciaközpontunk. Legyen Is
ten áldása rajta!

MEGHÍVÓ
Augusztus 21-én,

vasárnap délután 4 órakor Aszódon, 
templomi istentisztelet és ünnepély 

keretében helyezzük el 
az épülő új gimnázium 

alapkövét.
Igét hirdet és az alapkövet megáldja: 

dr. Harmati Béla 
püspök.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, 
különösen is a gimnázium volt 

növendékeit.

NYILATKOZAT 
A VILÁGKIÁLLÍTÁSRÓL
A Magyarországi ökumenikus Tanács tagegy

házai a katolikus egyházhoz hasonlóan részt vál
laltak az Expo 1996 rendezvényein önálló pavilon, 
valamint fővárosi, országos és helyi egyházi prog
ramok tervezésével. Az előkészítés bele kívánta 
vonni a programokba a szomszédos országok egy
házait és nemzetközi kapcsolataink révén az euró
pai és tengeren túli egyházakat és egyházi világ- 
szervezeteket is, kapcsolódva a millecentenáriumi 
rendezvényekhez a „Kommunikáció egy jobb vilá
gért” expo-téma keretében.

Az ökumenikus Tanács elnökeként megdöbbe
néssel fogadtam a hírt, hogy a kormány javasolni 
kívánja az országgyűlésnek a világkiállítás költ
ségvetési-takarékossági okok miatti lemondását.

Az expo nagyságát és célkitűzéseit az előkészü
letek szerint lehetőségünk van befolyásolni, hiszen 
az expo nem kívülről ránk erőltetett rendezvény, 
sem nem sorscsapás, amit mindenképpen el kell 
fogadnunk. Hiszen hazánk kezében vannak az 
előkészületek és az eddigi tervezési eredmények 
azzal bíztatnak, hogy fővárosunk, valamint orszá
gunk számos városa és községe, területi egységei 
számára az expo infrastrukturális, idegenforgal
mi és gazdasági fejlődést jelentene, amit nem pó
tolnának a millecentenáriumi rendezvények.

Az ellentétes következményekre eljutó külön
böző szakértői jelentések és hazánk nemzetközi 
presztízsének megőrzése miatt tanácsosnak tűnik, 
ha a parlament a különböző álláspontokat alapo
san megvizsgálva tárgyalná meg a kormány javas
latát és gyors politikai döntés helyett megalapo
zott érdemi határozatot hozna, lehetőség szerint 
állást foglalva egy kisebb méretű világkiállítás 
megrendezése mellett.

Budapest, 1994. augusztus 8.

Dr. Harmati Béla 
evangélikus püspök 

a Magyarországi Egyházak 
ökumenikus Tanácsa 

elnöke
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Fekszem a fűben,
és élvezem egy közeli hárs édeskés illatát. 
Arcomat simogatja a langyos esti szellő, 
míg hallgatom, ahogy összevegyül 
a gerlék bugása, s a tücsökzene.
Csodálom a hangyaboly rendjét, 
ahogy mind siet a dolga után.
A virágok közt egy pillangó röpdös, 
szemet gyönyörködtető, pompás színeivel.
Fantáziád végtelen nagyságát dicséri, Uram, 
e sok kicsiny csoda.
Jólesik elnyújtóznom hatalmas tenyereden!

BARANGOLÁS BIBLIAI TÁJAKON

Hosszú barangolás áll mögöttünk. Először tizenkét 
héten át ismerkedtünk Palesztina tájaival. Olyan vá
rosokkal, falvakkal, hegyekkel és tavakkal, melyek 
Jézus életének színterét képezték. Azután kilenc héten 
át Jeruzsálemmel ismerkedtünk. Barangolásunk a 
Biblia tájain több, mint öt hónapig tartott. Most 
befejeződik ez a sorozat. Talán ezután olvasva a Bib
liát, istentiszteleten vagy hittanórán hallva egy törté
netet, egy-egy helyszín ismerősként jelenik majd meg 
„lelki szemeink” előtt.

Most, mielőtt befejezzük a képzeletbeli „vándor
lást”, pillantsunk vissza néhány kérdés erejéig a jeru- 
zsálemi „városnézés” egy-egy helyszínére.

Emlékszel-e még, hogy...
...melyik az az épületegyüttes, melynek három 

északi tornyáról szemmel lehetett tartani szinte az 
egész város területét?

.. .kinek a házának az udvarán tagadta meg Péter 
háromszor Jézust?

.. .milyen titalom állt azon a táblán, amelyet Heró- 
des a templom belső tereit a pogányok udvarától 
elválasztó falon helyeztetett el?

...a templom mely része szolgált kezdetben a ke
resztyének gyülekezőhelyéül?

.. .melyik kapun vonult be Jézus Jeruzsálembe, ami
kor a sokaság ünnepelve fogadta őt?

...hol szolgáltak oszlopcsarnokok kórházként?

.. .hol végződik az az 533 méter hosszú alagút, me
lyen keresztül a Gíhón forrás vizét vezették be Jeru
zsálembe? • ■ , .-! „LVÍh-Á H.'. ■ 1 .....melyik hely kapta nevét az alajprésről? ,,

.. .hol volt ősidők óta a jeruzsálemiek temetkezési 
helye?

.. .melyik épületet nevezték el tiszteletből egy római 
császárról?

...hogy mondják azt héberül, hogy „Koponya
hely”?

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Hol van megírva?”
Egy ismert mondatot kell megtalálnod az Ószövet

ségben. A mellékelt ábrán minden téglalap egy-egy 
betűt jelöl. Hétről hétre újabb magánhangzókat 
közlök, melyek a keresett igében szerepelnek. A já
ték négy héten keresztül tart. Segítségként eláru
lom, hogy a hetente közölt magánhangzókat ABC

sorrendben ismertetem. Eddig két hét alatt az „a”, 
az „á” és az „e” betűk helyét árultam el. Most az 
„o” és az „ ó ” vannak soron. Azok, akik hamar 
rábukkannak a helyes megfejtésre, plusz kérdésekre 
is válaszolhatnak, s így gyarapíthatják pontjaikat. 
Beküldendő a keresett mondat, és az, hogy hol van 
megírva!

A plusz kérdés a következő: Hol töltötte gyermek
korát az az ifjú, aki a feladványban szereplő mondatot 
mondja?

Kérlek Benneteket, hogy megfejtéseiteket a lap dá
tumát követő keddig adjátok postára!
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Tomka Ferenc: Találkozás a keresztycnséggcl

TALÁLKOZÁSOK...
Tatára hívott az Evangélikus Elet pársoros értesítése: a KIÉ háromnapos BÁBSZEMINÁRIU- MOT rendez.ötven éve pedagógiai módszerem, pszichológiai segédeszközöm a báb, de láttam a Lélek erejének ihletésével mozduló bábokkal a tiszta igét hirdetni Jób történetének eljátszásával, mély élményt nyújtott.Ezért csatlakoztam a téli estén a vidám fiatalok csapatához, ha 1942-ben lettem KIÉ tag, szeniorként is köztük a helyem.Gyülekezéskor a terem fali tábláján két kérdés fogadott: MIÉRT? HOGYAN? -  az érkezésünk célját, a távozásunk eredményét lehetett -  név nélkül is! -  felírni rá.A miértre könnyű volt a válasz, hiszen segédanyaggal, tapasztalattal, nyitott szívvel készültem, írhattam: „TANULNI, TANÍTANI, TÖLTEKEZNI” Aztán, a háromnapos együttlét során a helybeliek családias összefogását látva, a szállásadó család testvéri szerete- tét tapasztalva és az „Irgalmas sa-

maritánus” történetének zenei aláfestéssel való feldolgozását tanulva, megérlelődött bennünk a „ho- gyan”-ra is a válasz.Távozhattunk a „TALÁLKOZÁSOK” élményével. Mert az ismeretlenekben csupa egyívású testvérre találtunk, a régi ismerős

ben megtapasztalhattuk, hogy ugyanaz a „dinamó” hajtja. Püspököt, tanárt és diákot ugyanaz a samaritánusi szeretet hozott össze- és visz tovább, mely nem embertől van, Istennek ajándéka ez, minden hívőnek üdvösségére...
Hesp Edéné

RÓNAY GYÖRGY:
S z e rd a  e s te

Szerda este Szabó Jánosék ajtaján 
koldus képében zörgetett az Isten, 
s kért egy falásnyi kenyeret a kenyerükből.
De Szabó János ideges volt, s rákiáltott:
„Hordd el magad innét, csavargó!”
Hanem az asszony megszánta az öreget, 
s kiszólt a küszöbön: „Várjon csak, jó ember, 
maradt tegnap délről egy tálka levesem, 
megmelegítem, ha megissza.”
Az öreg leült a küszöbre, megvárta, míg a leves 
megmelegszik, aztán fogta a tányért és kihörpölte az egészet. 
Azzal fölállt és elköszönt.
Odabent közben Szabó János leakasztott a szekrényből 
egy viseltes kabátot. „Ezt -  mondta az asszonynak -  
neki adnám.”
Az asszony vállat vont. Az ember topogott egy ideig, 
aztán mégis kiment, hogy a koldusnak adja a kabátot.
De az Isten akkor már messze járt, 
s lassan eltűnt a jegenyék közt.

Élt valaha Galileában egy koldus, 
aki születése óta vak volt. Soha nem 
látta az embereket, akik körülvették, 
csak hangjukat hallhatta. Soha nem 
látta az ég kékjét, a napot, és a madara
kat sem. Nem tudta milyenek a színek, 
és mit jelentenek. Csak sötétséget látott 
egész életében. Minden nap kiült a 
templom elé koldulni, hogy a napi né
hány dénárja összegyűljön. Néha az 
arra járók megszánták, és pénzt nyom
tak a kezébe. Ilyenkor nagyon boldog 
volt, hiszen az a néhány tallér az életét 
jelentette. Fejét akaratlanul is az égre 
emelte, mintha onnan kapta volna, és 
Neki kellene megköszönnie.

Egy napon, mikor szokásához híven 
ült a templomlépcsőn, és koldult, arra 
járt egy ember. A tanítványai megkér
dezték tőle: „M ester, k i  vé tkeze tt: ez.
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vagy a szülei, hogy vakon szü le te tt?"  
Jézus e kko r  e z t fe le lte :  „Nem  ez  vétke
zett, nem  is a  szülei, hanem  azért van ez 
így, hogy láthatóvá váljanak rajta Isten  
cselekedetei.

A vak először nem tudta miről van 
szó. Várta, hogy ez az ember is meg
szánja majd, és kezébe nyomjon né
hány dénárt. De Jézus tovább folytat
ta: „N ekünk annak a  cselekedeteit k e ll 
végeznünk, a k i e lkü ldö tt engem , am íg  
nappal van. M er t eljön az éjszaka, am i
ko r senki sem  tud  m unkálkodni. A m íg  a 
világban vagyok, világossága vagyok a 
világnak.”

Ekkor lehajolt, a  földre, köpött, és 
sarat csinált. Aztán rátette a vak ember 
szemére, és így szólt: „Menj el, mosa
kodj meg a Siloám tavában!” A koldus 
fölkelt és elment, hogy megmosakod

jon,, ahogy az az ember mondta neki. 
Mire pedig visszatért a templomhoz, 
látott. Látta már a napot, az eget, látta 
az embereket, és a madarakat. Látta a 
színeket, és már tudta, hogy mit jelen
tenek. Boldognak érezte magát, bár 
még nem tudta felfogni a vele történte
ket. Jézus ekkor odament hozzá, és 
megkérdezte: „Hiszel te az Em berfiá
ban?" A koldus ekkor zavartan kérdez
te : „Ki az. Uram, hogy h iggyek benne ? ’ 
Jézus igy válaszolt neki: „Látod ő t, és 
a k i veled beszél, ő  a z ."  Leborult Jézus 
előtt, és imádta Őt.

Örült bár a szeme világának, de sok
kal boldogabb volt, hogy az U rat látta. 
Tudta, hogy már soha többé nem fogja 
elhagyni. Meggyógyította, hiszen látott 
már. De kigyógyította a magányából 
is. Kezdte belülről betölteni a fény. Ele
inte nem tudta mi ez, csak egyszerűen 
boldognak érezte magát. Aztán, ahogy 
tudatosult benne, érezte, hogy ez Isten 
világossága.

Mi is olyanok vagyunk, mint ez a 
koldus. Dolgozunk, utazunk, végezzük 
a napi dolgunkat, és nem tudjuk, hogy 
valami még hiányzik. Pillanatokig bol
dogok vagyunk, aztán újra felváltja 
.bf^dogságunka^^jtpzpnjfp^égünlc,^.

Néha mi is koldulunk a templom
lépcsőre ülve. Kolduljuk a boldogsá
gunkat. Várjuk, hogy arra jöjjön vala
ki, aki minket is meggyógyít. Jézus 
ilyenkor mindig ott jár. Talán csak egy 
egyszerű, kopottruhás csavargó képé
ben, de mindig ott van. Segíteni akar. 
Szeretné, ha mi is úgy látnánk, mint 
kétezer éve az a koldus. Ezért, ha oly
kor találkozol valakivel, ne keményítsd 
meg még jobban a szívedet. Nyisd meg 
előtte, mert hátha az Ú r áll előtted, és 
várja, hogy befogadd világosságát.

Jézus akkor azt mondta az Őt körül
vevő tömegnek: „Én ítéletre jö tte m  a 
világba, hogy a k ik  nem  látnak, lássanak, 
és a k ik  látnak, vakká  legyenek... M ert 
én vagyok, egyedül, a  világ világossága: 
a k i engem követ, nem  já r  sötétségben, 
m ert övé az élet világossága."

V. M .

Berzsenyi Dániel evangéliumi poétikája
-  Nemeskürty István tanulmányai -

Nyolc éve már, 
hogy május 11-én 
egyházunk Berzse
nyi-ünnepélyén a 
zsúfolásig megtelt 
celldömölki temp
lomban Nemes- 
Ikürty István egé
szen új nézőpont
ból közelítette meg 
előadásában Ber
zsenyi Dániel köl
tészetét.

A költő utolsó 
művét, az évek 
hosszú során meg

fogalmazódott 
Poétái harmonisz- 
tikát elemezve, 
szólt arról a szeré

téiből folyó teremtésről, mely alapján tetten érhetjük 
azt az evangéliumi poézist, mely Kemenesalja nagy 
szülöttét jellemezte.

Most, amikor kíváncsian vettem kézbe Nemeskürty 
István új kötetét, melyet Tüzes józanság címmel Ber
zsenyi Dánielről írt, örömmel találtam rá a kötet 
befejező tanulmányaként dömölki előadására.

Berzsenyit sokféleképpen jellemezték már. Verseit 
kívülről tudjuk. Mégis, amikor rájövünk arra, hogy 
Berzsenyi esztétikájában a szeretet alapfogalom, ak
kor bizony elgondolkodhatunk arról, hogy vajon jól 
értelmeztük-e az egyik legnagyobb magyar költőt. 
Hiszen az eddigi Berzsenyi-tanulmányok éppen arra 
a gondolatra nem helyeztek kellő hangsúlyt, mely 
úgy fogalmazódott meg a Poétái harmonisztikában, 
hogy .. .minden szépnek és jónak, igy a poézisnek is a

legfőbb oka és célja a szeretet és a szerétéiből folyó 
teremtés."

Honnan is veszi Berzsenyi ezt a szeretet-esztétikát? 
Mi motiválja őt? Egyértelműen az evangélium üzene
te, a jézusi szeretet. Hiszen maga a költő fogalmazta 
meg: „A legközönebb emberszeretet annyi lévén mint 
a legközönebb és legfőbb szép, a szerelem és barátság 
áldozatait is szépnek érezzük ugyan, de mégis sokkal 
föntebb szépet érzünk a nép- és honszeretet áldozatai
ban, legfőbbet pedig az egész emberi nemzetért áldozó 
szeretetben. Ilyen áldozat és szeretet: Krisztus.” Mivel 
Berzsenyi szerint -  a szépség is csak szeretet által 
valósulhat meg, szeretet nélkül nem lehet szépség 
sem.

Berzsenyi, kinek antik poétikai hagyományokat 
követő versei esztétikai élményt is jelentenek; mégsem 
ezt az élményt tartja végső céljának. Az a költő, aki 
látszólag elszigetelten éli éveit, tulajdonképpen sértett 
fájdalomból fogalmazva Kölcseynek válaszként eszté
tikáját, ez a Berzsenyi a legnagyobb alázattal mondja 
ki a mindenkori élet, így a mindennapi teremtő lét 
alapfeltételét. Mert hiszen mindaz, amit a Poétái 
harmonisztikában megfogalmazódott, nemcsak egy 
költészettani útmutatást, hanem az „átlagéletben” 
is a legfontosabbat, a szeretet-motivációt mutatja 
föl.

Akkor, amikor napjainkban egészen más érzések 
dominálnak, akkor, amikor bizonyos érdekek hatá
rozzák meg az emberi kapcsolatokat és a teremtő 
gondolatokat, akkor bizony jó olvasni és jó elgondol
kodni azon az értékrenden, ami Berzsenyi Dánielt 
jellemezte.

Nemeskürty István egész könyve, de különösen 
is ez a tanulmánya mérföldkő a Berzsenyi kutatás
ban.

I k o n k iá l l í tá s
M egnyitó

Szeretettel köszöntőm a megjelenteket, különösen 
dr. Strommemé Somlai Juliannát, akinek ezt a külön
legesen szép kiállítást köszönhetjük.

Különleges alkalom ez a mostani. Olyan, amit 
40-50 évvel ezelőtt még elképzelni sem lehetett. Hi
szen Róma és Konstantinápoly 940 éve kölcsönösen 
kiátkozta egymást. A protestánsokat pedig a római 
katolikus egyház eretneknek, a protestánsok pedig a 
katolikusokat képimádóknak tartották. Ezek a merev 
választófalak ma már -  hála Istennek -  leomlottak. 
A pápa és a pátriárka kezet fogtak egymással és az 
átkokat visszavonták. És ma már katolikusok és pro

testánsok is tudnak sok mindenben együttműködni. 
Az orthodox egyház is hosszabb ideje együttműködik 
az Egyházak Világtanácsában a protestánsokkal. 
Már nem vagyunk idegenek egymásnak. Ezért lehet
séges ez a kiállítás: katolikus plébánián az ortodox 
egyház képei és ráadásul evangélikus lelkész nyitja 
meg. Nagyon örülünk ennek a folyamatnak és kíván
juk, hogy folytatódjék. Soha ne legyenek ellentétek 
köztünk, tudjunk testvérként együtt élni!

Nem vagyok művészettörténész, tehát senki ne vár
jon ilyen értékelést. Talán elég, ha azt mondom, ne
kem tetszenek az ikonok. A legrégibb ikonok a kora- 
középkori képrombolások során elpusztultak. 
A meglévő legrégibbek a 6-7. századból valók. Ez a 
művészeti stílus eleinte általánosan ismert és használt 
volt. Később azonban nyugaton újabb művészeti 
irányzatok keletkeztek (román, majd gótikus). Az 
ortodox egyház azonban mindmáig kitartott e mellett 
a stílus mellett. Szinte kizárólag vallásos ábrázolások 
maradtak fenn. Az ortodox templomokban az iko- 
nosztazionokon a képek sorozata volt elhelyezve, de 
a hívek lakásában is volt legalább egy ikon. Ezeknek 
a stílusa meghatározott, szinte szent stílus volt. Szá
mos ikonon láthatunk Krisztus-képet. Jelentős részü
kön Szűz Mária és a gyermek Jézus látható. Ezt a 
körülményt nemcsak vallásos festőtémának'kell te
kintenünk, hanem döntő üzenetnek az egész emberi
ség számára: Mária fia, a megígért Krisztus, a Megvál
tó. Természetesen sok, az ortodox egyház által szent
ként tisztelt személyt is ábrázoltak ikonokon. Teológiai 
felfogásoktól függetlenül tekintsünk úgy ezekre, hogy 
hitük és helytállásuk példa a ma emberének is.

Köszönjük a vigántpetendi római katolikus gyüle
kezetnek, hogy a Plébánia-Galéria kiállítás-sorozatá
ba beillesztette ezt a kiállítást. Köszönjük a művész
nőnek is, hogy műveit kiállította és további szép sike
reket kívánunk neki. Ezekkel a gondolatokkal meg
nyitom a kiállítást. Érdemes megnézni.

Kiss János
kapolcsi evangélikus lelkész
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150 éves a Norvég Egyházi Egyházunk anyagi ügyeiről (II.)
A Norvég Egyházi Misszió (ere- 

letileg Norvég Izraelmisszió) 
844-ben alakult meg a norvé- 
^ai Stavangerben Sörén Dániel 
ichiötz kezdeményezésére kettős 
élkitűzés mellett: „Egyrészt a ke- 
esztények között ébreszteni kl
ánja az Izrael iránti szeretetet, 
násrészt Izrael körében szorgal- 
nazni kívánja a kereszténység 
igyét.”

A Stavangerben ez év június 29- 
vel kezdődő ötnapos 150 éves ju- 
nleumi ünnepségek ennek a kettős 
élkitűzésnek a jegyében zajlottak 
öbb száz résztvevő jelenlétében, a 
langsúly azonban inkább a misz- 
ziói egyesület jövőjén volt.

A június 30-i templomi összejö- 
etelen Szebik Imre püspök a misz- 
zió magyarországi szolgálatára 
'onatkozó, Adorjáni Dezső bu- 
:aresti magyar lelkész pedig a 
nár korábban megindult romá- 
üai missziói munkásságra vo- 
latkozó kérdésekre adott vá- 
aszt.

Ragnvald Gjessing norvég misz- 
ziói lelkész 1893-tól hat éven ke- 
esztül Budapesten működött; ‘a 
nissziói munka azonban intézmé- 
lyes keretek között csak 1922-től 
950-ig folyt előbb Gisle Johnson 
945-ben bekövetkezett haláláig 
régzett szolgálatával, majd Bern- 
lard Seland három évig, 1950-ig 
ártó munkásságával. Mindketten 
dtűnő képzettségű, nagy tudású 
elkészek voltak, akik igen sok ba- 
átot szereztek, minthogy bekap
csolódtak az akkori ébredési moz
galmak konferenciai munkamód- 
zereibe és szerte az országban éb- 
esztő és missziói igehirdetésekkel 
'ettek részt. De 1950-ye minden 
negváltozott, leereszkedett a vas- 
üggöny, a gyanakvás és közvetlen 
detveszély miatt ezt az áldásos 
nunkát meg kellett szakítani és 
csak a magyar nyelvű rádióadások 
963-ban történt megindulásával 
ütött némi pótlékhoz a missziói 
nunka. Tervbe van ugyan véve a 
eruzsálemi Caspari Center mintá- 
ára a Gyarmat utcában a „Gisle 
ohnson” nevét viselő judaisztikai 
ntézet megnyitása, ennek azonban 
elenleg'elhelyezési"nehézségei van- 
iak.._ _ 'n . '-..maiA Norvég Egyházi Misszió tör- 
énetébe Dr. Terray László neve is 
»épült, aki 14 éves eredményes 
otitkári működése révén a misszió 
örténetében kiemelkedő szerepet 
átszőtt. Az ő nevéhez fűződik a 
jyarm at utcai épület 1968. évi tel
es renoválása, a haifai templom és 
gyülekezeti központ, nemkülön- 
» n  az öregek otthonának a létesí
tse, a tel-avivi templom teljes Te
toválása, valamint a norvég rádió 
nagyar nyelvű egyházi adásainak 
íz elindítása.

A jubileumi ünnepségeken részt 
/ett magyarok és az özvegy együtt 
‘óttuk le kegyeletünket Bernhard 
Seland sírjánál, ahol Szebik Imre 
püspök mondott imát, megkö
szönve Istennek azt a nagy ajándé
kot, melyet szolgálatán keresztül 
lékünk adott.

Szinte összecsengett az ünnep
séggel Dr. Terray Lászlónak „Iz
rael és az evangélium” című ezek
ben a napokban és ezt megelőzően 
„Küldetésben” megjelent két hé
zagpótló munkája, amelyek a 
misszió történetére vonatkozó ko
rábbi rádiós előadásainak egy ré
szét tartalmazzák és amelyek igen

Nagy öröme volt a kis egri evan
gélikus gyülekezetnek. Néhány na
pig vendégként fogadhatták a 
nagy testvérgyülekezet 45 tagú 
kórusát: Pori város teljäi gyüle
kezet kamarakórusa és a Pori 
városi süketnémák „kéz a kéz
ben” jelbeszéd kórusa hangver
senyt adott az egri református 
templomban július 30-án, szomba
ton este 7 órakor.

A vendégek július 28-án este ér
keztek a Ferihegyi repülőtérről 
Egerbe és hétfőn augusztus 1-jén 
utaztak tovább Szarvas érintésével 
Budapestre. Augusztus 4-én repül
tek vissza hazájukba.

A hangversenyen középkori ze
nedarabokat és napjaink zenemű
veit hallhattuk. Ez utóbbiak erede
ti finn dallamok. Az énekeket 
azonban lefordították jelbeszédre, 
arcjátékra is. A két kórus egyszerre 
énekelt szép hangokkal és leírha- 
tatlanul megható jelbeszéddel. 
Mindkettő művészi előadás volt. 
Néha úgy éreztük, hogy a jelbeszéd 
előadói jobban érzékeltetik az 
ének mondanivalóját.

önkéntelenül a nagy magyar ze
netudós és zeneszerző -  Kodály 
Zoltán -  szavaira emlékeztünk: 
„Minden embert meg kell tanítani 
énekelni” . Az éneklés olyan érték- 
többletet teremt, mely az emberek
ben csodálatos változást eredmé
nyez más képességei vonatkozásai
ban is.

Nem vagyok e terület szakértő
je, de a világszerte nagy eredmé
nyeket elért szolmizálás mellett a 
süketnémák jelbeszéddel való

M isszió
jó eligazítást nyújtanak a misszió 
ügye iránt érdeklődők számára.

így vált a Norvég Egyházi Misz- 
szió alapításának másfélszázados 
évfordulója egyben a magyar 
evangélikusság ünnepévé is. Ad
junk mindnyájan a misszió mun
kájáért mi is Istennek hálát!

Dr. Boleratzky Lóránd

együtt éneklése szuggesztív hatást 
gyakorolt a szereplőkre és a hall
gatóságra egyaránt.

A karvezetők elmondása szerint 
Magyarországon először Egerben 
mutatták be e finn módszer szerinti 
éneklést és jelbeszéd-előadást.

Hála Istennek az egri kis evan
gélikus templomnál jóval nagyobb 
református templom is teljesen 
megtelt hallgatósággal és sokan 
együtt élvezhettük e lélegzetelállí
tóan szép hangversenyt.

A pori és a teljäi kamarakórust 
Anne-Marie Grudstén, „Käsikkä- 
in” kórust (kéz a kézben) Tuula 
Pulkkinen vezényelte. Duót éne
kelt Leena Rosenberg és Jouni Kivi- 
maa. Szólista Esa Simojoki volt. 
Közreműködött még az egri szim
fonikus zenekar csellóművésznője, 
Mészárosné Kiss Katalin és Ferenc 
Józsefné a református templom or
gonistája.

A pori vendégek vasárnap július 
31-én az egri evangélikus temp
lomban is szolgáltak, gyönyörű 
előadásukkal az istentiszteleten, 
melyen Deme Károly ny. lelkész 
hirdette az igét.

Az egri gyülekezet Szalajka- 
völgyi kirándulással, Vármúzeum 
látogatással, városnézéssel és 
Szépasszony-völgyi pincelátoga
tással tette emlékezetessé vendégei 
ottlétét.

Valóban testvéri találkozó volt 
sok-sok élménnyel, barátsággal és 
vidám örvendezéssel.

Ha Isten is úgy akarja, jövő nyá
ron Poriban ismét találkozunk.

-z T -

Az előző rész általános gondolatai után nézzünk most meg közelebbről néhány, a gyülekezetek anyagi helyzetével kapcsolatos kérdést. Ahhoz, hogy teljes képet adjunk, sok-sok adatot kellene felsorolni, táblázatokat bemutatni. 
Az egyházkerületi presbitérium tagjai ezt nagyrészt meg is kapták. Itt ehelyett lényegében csak egy, de talán a legizgatóbb kérdéskörrel 
kívánok foglalkozni, nevezetesen: honnan származik gyülekezeteink 
bevétele; milyen áldozatkészséget mutatnak egyházunk tagjai; mennyire tudnának anyagilag ön
állóan megélni gyülekezeteink, ha csak a hívek adományaira támaszkodnának.

A gyülekezetek bevételeit két nagy csoportba oszthatjuk: belső, tehát a hívektől származó, illetve 
külső bevételekre. Mindkét cso
portot további három alcsoportra fogjuk osztani. A belső bevételeken 
belül megkülönböztetjük 1. a köz
vetlenül a gyülekezet híveitől szár
mazó összeget, függetlenül attól, 
hogy azt egyházfenntartói járulék, perselypénz vagy adomány formá
jában adták; 2. annak a hozadé- 
kát, amit az előző generációk 
hagytak ránk, vagyis pl. az épületek, helyiségek bérbeadásából 
származó bevételt, ide véve a gyü
lekezetek minden esetleges gazdál
kodási tevékenységének jövedel
mét is; végül 3. a közvetve a többi 
gyülekezet híveitől származó ösz- 
szeget, melyet pl. kötelező offertó- rium formájában az egyházmegyé
hez, az egyházkerülethez, vagy az 
országos egyházhoz továbbítanak, 
s onnan kerül vissza támogatás
ként anyagilag gyengébben álló gyülekezetekhez.

A külső bevételeknél ez a három 
alcsoport: 1. az államtól, 2. a helyi 
önkormányzattól vagy más külső szervtől, intézménytől, illetve 3. a 
külföldi egyházaktól, egyházi szer
vektől kapott támogatás.

Az ország evangélikus egyház- 
községeinek az elmúlt, 1993. évre 
vonatkozó bevételeit és kiadásait 
összesítve, a bevételeket a fentiek 
szerint csoportosítva, meglepő és 
elgondolkoztató kép alakul ki. Nézzük először a számokat. Egy
szerűség kedvéért mindenütt kere
kített számokat adok majd meg, már csak azért is, mert nem min
den egyházközségtől érkezett be rendben a jelentés, így azok az ösz- 
szesítésből hiányoznak. Másrészt 
sokszor maguk a gyülekezetek sin
csenek pontosan tisztában azzal, 
mi is az egyes bevételi tételek ere
dete. A bizonytalanság oka az, hogy sok gyülekezetben az állami 
támogatásból az országos pénztá
ron keresztül kapott összegeket 
nem állami, hanem közegyházi tá
mogatásnak tekintették. A gyüle
kezeti jelentésekben ezért összeke
veredtek ezek a tételek.

A belső erőforrásokat véve 
számszerűen: az 1993. évbe össze
sen mintegy 150 millió Ft-ot adtak 
az evangélikus hívek egyházfenn
tartói járulékként, perselypénz
ként és a gyülekezet saját céljaira 
szánt adományként. A bérbeadási, 
gazdálkodási tevékenység összes 
bevétele kereken 70 millió Ft volt. 
A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat

céljaira vagy kötelező offertórium- 
ként adott, továbbküldött, vagyis így más gyülekezetnek juttatott pénz mindössze néhány milliós tétel volt. összességében gyülekezeteink teljes bevétele a belsőnek ne-' vezhető forrásokból 220-230 millió Ft-ot ért el.A külső forrásokból származó bevételek közt a gyülekezeti jelentések ugyan csak mintegy 100 millió Ft állami támogatást mutattak ki, valójában ez valahol a 150 és 200 millió Ft között volt. A helyi önkormányzatok, külső intézmé
nyek alkalmi támogatása -  ott, ahol nagyobb renoválási munkák folytak -  mintegy 30 millió Ft-ot, 
a gyülekezetekhez jutó külföldi 
egyházi támogatás pedig összességében kereken 50 millió Ft-ot tett ki az elmúlt évben.

Ezek a számok első látásra 
nagynak tűnhetnek. Ha meggondoljuk, hogy ebben a közel 250 
evangélikus egyházközség adatai 
vannak összesítve, s elemezni 
kezdjük azokat, rögtön az ellenkezője fog kiderülni.

A számok alapján az első észre
vétel az, hogy a gyülekezetek bevé
teleinek csak körülbelül a fele származik a belső forrásokból. Vagyis 
külső -  elsősorban állami -  támo
gatás nélkül gyülekezeteinknek át
lagban feleannyi pénze lenne, mint 
jelenleg. Még rosszabb képet ka
punk, ha csak a közvetlenül a saját 
hívektől származó bevételeket nézzük. Ez utóbbi ugyanis a teljes be
vételnek már csak a harmadát teszi 
ki országos átlagban.

Érdemes ezt rögtön összevetni 
egy kiadási tétellel. A kisebb munkákat nem is véve figyelembe, csak 
a nagyobb építkezéseket, felújítá
sokat, az ország gyülekezetei 1993- 
ban összesen mintegy 150 millió Ft-ot költöttek ezekre. Ez az ösz- 
szeg valamivel kevesebb, mint a 
gyülekezetek összes állami támo
gatása. El kell gondolkoznunk 
azon, hogy ha nem kaptuk volna 
ezt a pénzt, akkor talán a múlt évi 
nagyobb munkák túlnyomó több
sége nem valósulhatott volna meg.

A második észrevétel is a híveinktől származó bevétellel kapcso
latos. Az 1993. évi adatok szerint 
a Magyarországi Evangélikus 
Egyháznak mintegy 270 ezer nyilvántartott tagja van. Ezek közül 
150 ezer körül van azok száma, 
akik felnőtt egyháztagként anyagi
lag is hozzájárultak az egyházköz
ségek fenntartásához. Vagyis ők 
adták a hívektől származó 150 millió Ft-ot. Ez azt jelenti, hogy egy- 
egy tehervállaló egyháztag évente 
átlagban ezer forintot adott az egy
ház céljaira. Ennek még a felét sem 
teszi ki az egyházfenntartói járu-

A Református Egyházszövetség márciusban Wuppertalban tartott vezetőségi ülése feloldotta azt a 400 éves átkot, melynek értelmében a református keresztyének „átkos bálványimádásnak” bélyegezték a katolikus misét. Bár az „eucharis- tia” felfogásában megmarad a különbség: az evangéliumi egyházak változatlanul nem „áldozat”-ként

lék, a többi a perselypénzből és az adományokból jött össze. Igaz, hogy híveink között sok a nyugdíjas, átlagkeresetként talán nem vehetjük az aktív keresők országos átlagát, ami ma legalább havi 20 ezer Ft körül van, de azt a követ
keztetést biztosan kiolvashatjuk a fentiekből, hogy sokan jövedelmük egy százalékánál kevesebbet 
adnak az egyháznak. Ha egyházi tizedről nem is beszélünk, nagyobb 
hangsúllyal kellene tudatosítani, hogy egyházunk minden tagjától 
jövedelmének legalább egy, de inkább két százalékát kellene elvárni.S akkor ez még csak arra lenne 
elég, hogy a gyülekezetek összességükben anyagilag önellátókká vál
hassanak, anélkül, hogy az egyházi intézmények fenntartásához hozzájárulnának.

Érdekes azt is megnézni, hogyan 
változik helyileg ez a bevétel.
A legmagasabb átlagot a Budapestet magába foglaló Budai és Pesti 
Egyházmegyében találjuk. Ennek lehet az is a magyarázata, hogy 
Budapesten az országos átlagnál talán jobbak a jövedelmi viszonyok, adódhatott abból is, hogy 
vidékiek és külföldiek is többen 
fordulnak meg itteni templomainkban, de valószínűleg az is igaz, 
hogy itt a legmagasabb azoknak a 
száma, akik nem nyilvántartott egyháztagok, de alkalmilag per
selypénzzel támogatják az egyhá
zat. Megközelíti ezt az átlagot a 
Fejér-Komáromi, a Somogy-Zalai és a Tolna-Baranyai egyházmegye. 
A legalacsonyabb átlagok pedig az ország két átellenes oldalán, az 
északnyugati és délkeleti egyházmegyékben találhatók, éppen ott, 
ahol talán a legnagyobb tömbben 
vagy nagyobb,• számban laknak 
evangélikusok. Érdemes lenne jobban megnézni, valóban mi is van 
emögött. Nem az-e, hogy a na
gyobb létszámú gyülekezetek ke
vésbé tudják áldozatkészségre nevelni híveiket, míg a szórványhely
zetet jobban megtapasztaltakban 
erősebb az egyházhoz tartozás ér
zése?

Végül harmadik megjegyzésem 
a fenti számok alapján azzal kap- 
csolatos, hogy még a belsőnek ne
vezett egyházi bevételek között is 
szinte elvész az az alig néhány mil
lió Ft, ami a Gusztáv Adolf Se
gélyszolgálaton vagy a kötelező of- 
fertóriumokon keresztül anyagilag 
jobb módú gyülekezetektől szegé
nyebbekhez kerül át. Át kellene 
gondolnunk, hogyan lehetne az 
egyházközségek önkormányzatá
nak korlátozása nélkül növelni a gyülekezetek közötti szolidaritást, 
a felelősséget a közös anyagi tehervállalásért. Sólyom Jenő

szolgáltatják ki az úrvacsorát, az ökumenikus közeledés jegyében ez nem állíthatja többé szembe a két egyházat. Ezért amint a (2.3 millió tagot számláló) Református Egyházszövetségbe tömörült egyházak hozzájárulnak, a Heidelbergi Kátét, a reformátusok legfontosabb hitvallását egy ilyen értelemben módosított lábjegyzettel látják el. (ÖTK)

Finnországi vendégek Egerben

ÖKUMENIKUS VÁLTOZÁS EGY REFORMÁTUS TANTÉTELBEN

Cserkészavató
Egyszer volt, hol... a tévében egy kis falut bemutató 

rövid film. Megnézték sokan. A Cserhát-hegység völ- 
gyei-dombjai között szerényen meghúzódó kis falu: 
Bér volt a bemutatott film.

Monor cserkészei is megtekintették a filmet, sőt 
videoszalagra rögzítették -  és hamarosan megszüle
tett gondolatban a nyári, júliusi táborozási program 
színhelye.

Mester István csapatvezető cserkésztiszt megkereste 
Bér polgármesterét: Maczó Lászlót, akinél szíves fo
gadtatásra talált. Időpontot, festői szépségű táborhe
lyet kapott és még meglepetésül, fedelet is étkezőhe
lyük fölé a táborban. A polgármester, az avatás és 
fogadalomtétel templomban történő lebonyolítása 
céljából a cserkészvezetőt a lelkészhez küldte.

Július 24-én -  vasárnap -  ünnepi cserkészruhába 
öltözött, jókedvű, de fegyelmezett gyermekcsapat né
pesítette be a templomkertet, majd a díszesen hímzett 
csapatzászló mögött bevonultak a templomba, hogy 
részt vegyenek az istentiszteleten.

János 8,37-45 versekről szólt a kijelölt ige. Isten előtt, 
nincs hivatkozás ősökre, tettekre, vallásos magatar
tásra. Hiába minden ilyesmi jó igyekezet, még a példa
kép -  ősök -  tetteinek követése is, Ábrahám tettei 
hitéből fakadtak. Minden utánzás mögött az ember 
akar érvényesülni. Isten egyetlen tettet fogad el. Jézus 
Krisztus tettét, áldozatát, s vele minket, ha hittel meg
váltjuk, hogy bűnünk büntetését elszenvedte. Hívjuk 
be szívünkbe ő t  és ő  Szent Lelke által újjászül mind
együnket az örökéletre. De éppen ezt akarja megaka
dályozni a hitető, aki hitet követel -  és sajnos nem 
eredménytelenül -  a test egészségéért: számtalan for

mában természetgyógyászat által, a lélek megnyugta
tásáért mindenféle babonás hit által, aztán fogva tart. 
De szabadítóul jött Jézus és valósággal megszabadítja 
azt, aki ezért a szabadításért hozzáfordul.

Az igehirdetés és a ráfelelő ének után az oltár teré
ben felállt 26 általános iskolás korú diák (14 fiú, 12 
leány) hogy első fogadalmukat megtegyék, és néhá- 
nyan közülük fogadalmukat megújítsák. Mester Ist
ván csapatvezető tiszt felolvasta a Cserkésztörvényt, 
a kiscserkészek jobb kezüket felemelve, 3 középső 
ujjúkat feltartva fogadalmat tettek, hogy ... tisztelik 
Istent... szeretik hazájukat,... szeretik, segítik ember
társaikat, segíti az erős a gyengét. (Sok jó szándék, 
sok jó cselekedet!) Gyenes Józsefné, Bajkai Gábomé 
öregcserkészek tisztté avatása is most történt.

A templomban a béri hívek mellett sok vendég is 
helyet foglalt, megtelt a kis műemlék templom.

Istentisztelet után a táborhelyre hívta a vezető tiszt 
a falu népét, a vendégeket és kérte a lelkészt, hogy a 
forrás, amely eddig névtelenül buzgott, most a lelkész 
áldása mellett a Szent Gellért Forrás nevet kaphassa. 
A forrás mellett néhány szót szólt a lelkész arról, amit 
Jákob kútja mellett Jézus mondott, és azt, hogy jó ez 
a víz, nagyon nagy szükség van rá, de aki ebből iszik, 
újra szomjas lesz, s ez így is természetes. De fakadt egy 
Forrás -  élő víz -  maga Jézus Krisztus, és aki -  lelki 
értelemben -  abból iszik, soha meg nem szomjazik.

Az avató ünnepélyt ebéd követte: kifogástalan za- 
matú birkagulyás és bukta. Ez a bériek hozzáértését 
igazolta.

25-én, hétfő este a zászló levonására gyülekeztek a 
kiscserkészek, meghallgatták a parancsot, elmondták

a „Miatyánkot”, majd meggyújtották a tábortüzet és 
vidám énekekkel, műsorral mutatták be életüket a 
meghívott bérieknek.

Tíznapos táborozás után tisztelettel elköszönt és 
hazaindult a Monori 924. sz. Szent Gellért Cserkész- 
csapat.

A nyár hátralévő heteire jó pihenést, testi és lelki 
egészséget, és az „Élő víz” megnyerését kívánjuk sze
retettel mindnyájuknak. Klucsik Jánosné

E g y  ú ja b b  g y ü m ö lc s  
a  tu d á s  f á já ró l?

Avagy gondolatok a genetikáról

Van-e olyan ember, aki ne olvasott volna Robin 
Cook tollából legalább egy könyvet. A Mutáció című,
1989-ben megjelent könyve nagy megdöbbenést vál
tott ki. A történet írói fantázia csupán, de nagyon is 
reális problémával foglalkozik. A tudásával, szakér
telmével visszaélő génsebésszel.

Czeizel Endre adta tudtunkra először, hogy az 
USA-ban elméleti síkon dolgoznak egy olyan gén- 
transplantációs eljáráson, amellyel halott embereket 
tudnak reprodukálni. A módszer lényege, hogy a ha
lott megmaradt szöveteiből sejtmintát vesznek, és az 
ebben lévő sejtmagot a petesejtbe ültetik, így a szüle
tendő gyermek külső és belső tulajdonságaiban meg
egyezik az egyszer már élt emberrel.

Gondoljunk bele, hogy ez, valamint a génsebészet 
más vívmányai milyen lehetőségeket nyitnak meg. 
Híres történelmi személyiségeket lehet ismét létrehoz
ni, vagy például szentek ereklyéit lehet donorként 
felhasználni és még megannyi hátborzongató ötlet

juthat az eszünkbe. A genetika adományaival befo
lyásolni lehet a növények felépítését, az állatok ösztö
neit, értelmét, az emberek élettartamát, viselkedését, 
tulajdonságait, természetét. Szörnyetegből intelligens, 
intelligensből szörnyeteg lényt lehet csinálni.

Vannak emberek, akik a genetika eredményeiben a 
tudomány győzelmét, és vannak, akik Isten félelmetes 
ajándékát látják, mellyel élni és visszaélni is lehet. 
Akármelyik irányból közelítjük is meg a kérdést, a 
korlátlan hatalom megszerzése az élet felett éppen 
olyan csábító, mint Évának a tiltott gyümölcs, de 
éppen olyan veszélyes is. A lehetőségek elhomályosít
hatják a legjózanabb tudósok szemét is, s ezek a 
lehetőségek könnyen azt sugallhatják: az élet ura le
hetsz ; mint a Bibliában is olvashatjuk a kígyó monda
tát: Olyan lehetsz, mint az Isten! (lMóz 3,5)

Ismetjük, hogy Ádám és Éva döntése milyen követ
kezményekkel járt, s talán ez előre is veti az árnyékát. 
Hogy pontosan mire veti, az még csak az elképzelése
inkben él, de az ember arról híres, hogy megvalósítja 
elképzeléseit, melyeknek bekövetkezte a tudomány 
fejlődésének gyorsaságától függ.

A genetika segítségével jó esélyünk lehet arra, hogy 
az élet teljhatalmú uraivá váljunk, de be kell lássuk, hogy 
a sors ebben az esetben sem fog engedelmeskedni ne
künk, s ha ez a tudás a kezünkben is lesz, mindentudók, 
de végképp mindenhatók akkor sem leszünk, s éppen 
a bűnre hajló természetünk miatt nem is lenne szeren
csés, ha az élet formálását a saját kezünkbe vennénk.

A teológiának foglalkoznia kell a genetikával, an
nak határt szabnia, de semmiképpen sem akadályoz
nia, hiszen a tudomány eme ágára a mezőgazdaságtól 
kezdve a rákkutatásig bezáróan szükségünk van.

Fellner Zoltán
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----------NAPRÓL NAPRA -----------v
A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő 

mécsest nem oltja el. Ézs 42,3

VASÁRNAP Azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözitője minden embernek, de leginkább a hívőknek. lTim 4,10; Zsolt 146,5; Mk 7,31-37; ApCsel 9,1-9; Zsolt 41). Isten minden embernek megszerezte az üdvösséget Jézus Krisztus váltsághalála által. Kivétel nélkül mind
annyiunké lehet ez az ajándék. Az ajándékot azonban vissza is lehet utasítani. Hinnünk kell, hogy az áldozat személyesen értünk történt. Ha ez a meggyő
ződésünk, akkor soha nem fogjuk feladni a küzdelmet, mely bűneink ellen, embertársainkért, a Szent
lélek erejével folyik.
HÉTFŐ Egyetlen szó sem veszett el mindabból a jó ígéretből, amit megígért szolgája, Mózes által. lKir 8,56 (Mt 5,17; Mk 8,22-26; ÍJn 2,7-11). Az emberi ígéretek gyakran csak üres szavak maradnak. Isten azonban hűséges, szavát az utolsó betűig megtartja. 
Ha hozzá fordulunk, bűneinket elfelejti, de nem felejtkezik meg jó ígéreteiről. Ezt igazolja, hogy Mózestől Dávidig, Páltól Luther Mártonon keresztül a legegyszerűbb hívőkig megtapasztalható Isten min
denkit átfogó szerétete és gondoskodása.
KEDD Péter ezt mondta: „Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és 
igazságot cselekszik. ApCsel 10, 34-35 (Zsolt 

I 147,11; Apcsel 14,8-18; ÍJn 2,12-17). Nemszemély- 
I  válogató az Isten. Ezt két oldalról is meg kell érte- 
I  nünk. Lehetünk bármilyen nyomorultak, bűnösök, 
I Isten megadja a hit ajándékát, ha vágyódunk rá.
I Másodszor: Isten nemcsak bennünket fogad el, ha- 
I nem azt is, akit mi nem tudunk szeretni. Előtte 
I tökéletesen egyenlőek vagyunk. Ezért ahogy Isten
I elfogadott bűneiddel együtt, úgy fogadd el felebará

todat hibái ellenére!

SZERDA Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű. Zsolt 24,3-4 (Ef 3,12; ApCsel 3,1-10; ÍJn 2,18-29). Ki mondhatja, én méltó vagyok az Úrhoz? Amikor másokkal mérjük össze magunkat, mentegetőzünk, akkor magunkat leplezzük le. Nem az önigazolás az út Istenhez, hanem bűneink, méltatlanságunk beismerése, s annak komolyan vétele, hogy csak Jézus áldozatának elfogadása által mehetünk az Úrhoz.
CSOtOr t ö K Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szailsz istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás: Miért formáltál engem ilyenre?” Róm 9,20 (Jób 38,4-11; Jak 5,13-16; Un 3,1-10). A hívő embert 
ritkán lehet rajtakapni Istennel való perlekedésen. 
Legtöbbször ugyanis nem Istent, hanem a szomszédot, testvért, szülőt, gyereket okoljuk. Azonban ezeken keresztül is ellene lázadunk, mert mindannyian az ő kezében vagyunk. A mi dolgunk belesimulni 
Isten tervébe, elfogadva, hogy úgy tud a legjobban használni, amilyennek megalkotott bennünket. 
PÉNTEK Amikor átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mt 10,19, (Jer 1,19; Mk 5,22-43; ÍJn 
3,11-18). A hitünkről számot kell adni. Sok országban meghurcolják a keresztyéneket, kiszolgáltatják őket a hatóságoknak. Hitünkről azonban akkor is számot kell adnunk, ha megkérdezik tőlünk, miért hiszünk. Alkalom ez a bizonyságtételre, melyhez a 
szavakat Istentől kapjuk.
SZOMBAT Vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldá
somat sarjadékaidra. Ézs 44,3 (Gál 4,6; lKor 3,9-15; Un 3,19-24) A világ és benne mi, emberek 
mindig szomjazunk valami több, valami jobb után. 
Ezt a vágyunkat azonban sohasem tudjuk elérni. Ami viszont nekünk nem lehetséges, az vált valóra 
Jézus Krisztusban: Isten áldását kaptuk lelki szom- 
junk oltására. Baranka György
__________________________________________/

Társasjáték?
Össznépi társasjáték részesei va

gyunk, amely a következőképpen 
folyik: megsértettek -  megsértőd
tem -  én is sértettem -  mások is 
megsértődtek. A résztvevők száma 
így hatványozódik s már-már a 
„kozmikus sértődöttség” szintjén 
mozgunk. A sértegetés idegeket őr
lő és életet pusztító mechanizmusa 
nagyszerűen működik, de Krisztus 
tanítványainak ki kell szállni ebből 
a Játékból”. Ez pedig úgy lehetsé
ges, ha Krisztus háta mögül színe 
elé lépünk. Krisztus háta mögött 
lehet játszani a sértődöttet és lehet 
egymást sértegetni. Előtte azonban 
rádöbbenünk arra, hogy nem ma
gas bírói székben ülünk, hanem a 
vádlottak padján, ahol be kell lát
nunk, sértődöttségünk a perverz

ön-szeretet megnyilatkozása. Jézus 
példázata szerint a fizetésképtelen 
adós szolga szerepe a mienk. 
A pöffeszkedő sértődöttség han
goskodása helyett csak csöndes 
imádságunk lehet: engedd el Uram 
vétkes tartozásomat! Krisztus szí
ne előtt így miénk a nagy élmény: 
a bűnbocsánat feloldozó csodája.

Ott van a helyünk, Jézus előtt, 
aki a megbocsátás életet gyógyító 
mechanizmusát indítja el. Hiszen 
az a természetes, hogy aki bocsá
natot kapott, nem rója fel, hanem 
elegendi mások adósságát. Jézus 
megkezdte a bocsánat szent lánco
latát, de jaj annak, aki ezt megsza
kítja! Megdöbbentő Jézus példá
zatában a szolga sorsa, akit ura 
jogos ítélettel nem vetett az adósok

börtönébe, s aki mégis be akarta 
hajtani szolgatársán filléres tarto
zását.

Bűnünk azonban mindent visz- 
szájára fordíthat. Még a megbo
csátás szépsége és szentsége is le
ereszkedő, gőgös öndicséretté alja- 
sulhat: látod milyen nagy és jó va
gyok, megbocsátok neked! Vissza
taszító, tragikus karikatúrája ez 
annak, amit Jézus tőlünk vár. 
A megbocsátás nem különleges ér
dem, amivel büszkélkedhetnénk, 
hanem magától értődő minimum, 
Krisztus tanítványainak nélkülöz
hetetlen alap-magatartása.

Lépjünk hát Jézus színe elé 
őszinte imádsággal:

Bocsásd meg Uram sértéseimet 
és sértődöttségemet és bocsána
toddal tégy szabaddá, hogy tudjak 
megbocsátani. Madocsai Miklós

Keresse a hírlapárusoknál és a 
templomi árusítóhelyeken augusz
tus 19-29. között, majd október 
első hetétől rendszeresen.

Történelmünk, kultúránk első 
királyunk óta elválaszthatatlanul 
összeforrt a kereszténységgel. An
nak is előbb a római katolikus, 
később a lutheri és a kálvini ágá
val. Tévedés azt hinni, hogy az 
egyházak ma már csak a múlt kö
vületei. A kereszténység jelen van 
kultúránk mély rétegeiben, egész 
lényünkben. Őrzik költők, írók, 
zeneszerzők alkotásai. A vallás ma 
is eligazítást, biztos támpontot ad 
millió és millió embernek. Az egy
házaknak van mondanivalója a 
mai magyar társadalom számá
ra is.

E mondanivaló bemutatására, 
közvetítésére tesz kísérletet az új 
ÁLDÁS hetilap, túllépve a feleke
zeti ellentéteken és a pártcsatáro
zásokon. Az emberek mindennapi 
gondjaival kíván foglalkozni. Élet
közeiben és emberközelben kíván 
eligazítást nyújtani azoknak, akik 
elvesztették „iránytűjüket” a jelen
legi áttekinthetetlen és válságokkal 
terhes társadalmunkban. Nem „fe
lülről” szeretnénk az olvasóknak 
„prédikálni”, hanem mindennapi 
gondjaiban segítséget nyújtani szá
mára, együtt gondolkodni vele, 
együtt írni ezt a lapot. A szerkesz
tők megkísérlik, hogy kilépve a 
templom és a sekrestye falai közül, 
bemutassák hívőknek és nemhí
vőknek mindaz! a kincset, amit a

kétezeréves múltú kereszténység 
őriz Istenről, emberről és világ
ról. ..

Szerkesztőbizottság

Tájékoztatjuk kedves jövendő 
olvasóinkat, hogy az új ÁLDÁS 
12 oldalon színes borítóval jelenik 
meg 20 forintos áron.

Kiadó: PRO CULTURA ET 
PATRIA ALAPÍTVÁNY 
1447 Budapest, Pf. 500.

Szeretem az Úr házában való lakozást!

J U B Á L ’94
MEGHÍVÓ

Kedves muzsikus testvér! Szere
tettel várjuk jelentkezésedet a JU- 
BÁL ’94 Keresztyén Könnyűzenei 
Fesztiválra!

Helyszín: Gödöllő, Petőfi műve
lődési ház. Időpont: 1994. szeptem
ber 3. szombat de. 10-től szeptem
ber 4. vasárnap du. 17-ig.

Szombaton de. 10.00-13.00 sza
badtéri hívogató. Délután 
15.00-22.00-ig koncertek.

Vasárnap 10.00; istentisztelet 
imaközösséggel, 14.00-től koncer
tek.

Előadóknak szállást, étkezést 
biztosítunk. írd meg, hányán jöttök 
(étkezés), mennyi szálláshelyre van 
szükségetek (hálózsákot hozzál), a 
föllépésetek optimális időpontja 
(mikor vagytok a legjobb formá
ban)... stb.

Győri János Sámuel, 1204 Buda
pest, Ady u. 89. Tel.: 283-0148.

ISTENTISZTELÉTEK 
A BALATON KÖRNYÉKÉN

Alsódörgicse (evangélikus tem plom ) de. 
11; B alatonalm ádi (Bajcsy Zs. u . 25.) du . 4 ; 
B alatonboglár (re fo rm átus  tem plom ) de. 9 ; 
Balatonfenyves (re fo rm átu s  tem p lom ) d u . 6 ; 
B alatonfüred (re fo rm átus  fehér tem plom ) 
d u . 6 ; Balatonfüzfő (re fo rm átus  tem plom ) 
d u . fél 3 ; B ala tonszárszó  (evangélikus üdü lő  
Jó k a i u . 41.) de. 10; Balatonlelle (re fo rm átus 
tem plom ) de. fél 11; Fonyód (p ro testáns 
tem plom ) du . 4 ;  C yenesdiás (K ap em au m ) 
de. 9 ; Hévíz (T ó fü rd ő  D . épü le t, k u ltú rte 
rem ) de. 11 -  n ém et; Keszthely (D eák  F . u. 
18.) de. 9. -  n ém et; de . 11 -  m ag y ar; Klsdőr- 
gicse (evangélikus tem plom ) fél 10; Kővágó- 
őrs (evangélikus tem plom ) de. fél 12; M encs- 
hely (K o ssu th  u .)  de. 10; Nagyvázsony (N e
m esleányfalu  u .)  d u . 2 ; S iófok  (F ő  u. 220.) 
de. fél 10 -  n é m e t; de. 11 -  m ag y a r; Süm eg 
du . fél 3 ; S zen tan ta lfa  (F ő  u .) de . 9 ; Z ánka  
de. 11.

A  B a la to n  környék i istentiszteleti helyek 
k ü lönböző  lelkészi h iv a ta lo k h o z  ta r to zn ak . 
K özö ljük  ezeknek a  c ím ét és telefonszám át, 
hogy ak ik  isten tiszteleti a lk a lm ak o n  kívül 
m ás ügyben  keresnek  lelkészi szo lgálato t, 
m eg ta lá lják  illetékes lelkészüket.

K eszthely: 8360 D eák  F . u . 18. T elefon: 
(83) 312-206; Ide  ta r to z n a k : H évíz, Gyenes- 
diás, T ap o lca , Süm eg.

D örgjcse-K ővágóörsi társg y ü lek eze t: 8244 
D örgicse F ő  u. 49. T e le fo n : (86) 344-348. Ide 
ta r to zn a k : B ala tonaka li, A lsó- és F elsődör- 
gicse, K ővágóö rs , B adacsony , B ala ton fü red , 
B ala tonszepezd  és  R évfü löp .

M encshely: 8271 K o ssu th  u . 24. Ide  ta r 
to zn ak  : N agyvázsony , S zen tan ta lfa  és Z á n 
ka.

V eszprém : 8200 A ra n y  J . u . 20. T elefon : 
(88) 326-701. Ide  ta r to z n a k : B ala tona lm ád i, 
B ala tonfüzfő .

B alatonbog lár: 8630 R ó zsa  u . 6. T elefon : 
(85) 351-579. Ide  ta r to z n a k : B alatonlelle, 
F o n y ó d , B alatonfenyves.

S ió fok : 8600 F ő  u. 220. T e lefon : (84) 310- 
549. Ide  ta r to z n a k : B ala tonszárszó , Bala- 
to n fö ld v ár, B a la tona liga  és Z am árd i.

A VASÁRNAP IGÉJE ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1094. augusztus 21.

KÉT ÚRNAK SZOLGÁJA?
Lk 16,13-17

Életünk egyik legnehezebben 
rendezhető területe a pénz és az 
anyagi javak kérdése. Hiszen a ke
vés ugyanúgy problémákat hoz 
elő, mint a sok. Szinte mindegyik 
ember megismeri ezeket, a gond 
csak ott van, hogy nem egyfor
mán, hanem az emberek kis része 
csak a bőséget, a túlnyomó része 
pedig csak a nélkülözést ismeri.

Jézus szavai persze nem holmi 
gazdasági, vagy még inkább szo
ciális eszmefuttatást kívánnak be
vezetni, hanem valami mást, neve
zetesen azt, hogy választanunk kell 
Isten és a mammon között. Ez pe
dig nem egyszerűen az értelem, ha
nem a lélek döntése is kell, hogy 
legyen, sőt sokkal jobb, ha a lélek 
döntése lesz.

Jézus Krisztusnak a pénzhez va
ló kapcsolata már önmagában is 
megérne egy tanulmányt, annak 
ellenére, vagy talán éppen azért, 
mert ez a kapcsolat nem is állt fent. 
Az evangéliumok egyetlen helyen 
sem szólnak arról, hogy Jézus 
pénzt vett volna a kezébe, sőt kí
nos gondossággal kerülte azt. 
Gondoljunk például az adópénz 
esetére, ahol nem vette kézbe a 
pénzérmét, vagy a templomadó 
megfizetésére, ahol Péterrel fogat
ta ki a szájában pénzt tartó halat. 
Mindez világos utalás arra, hogy 
aki pénzt fogad el munkáért, áru
ért, vagy ajándék ill. adomány 
gyanánt, az óhatatlanul összefüg
gésbe kerül a pénz előbbi gazdájá
nak ismeretlen cselekedeteivel, 
vagyis a bűneivel. Ezért nem a Jú- 
dás által kezelt tanítványi pénztár
ból fizette meg Jézus maga után a 
templomadót, mert akkor hozzá
tapadt volna az előző tulajdonos 
bűne, de még Júdásé is. Ez azt is 
jelenti, hogy a keresztyén ember, 
bár nem térhet ki a pénzzel való 
találkozás elől, nem fogadhat el 
egyháza számára nyilvánvalóan 
bűnös úton szerzett pénzt. Isten és 
a mammon tehát semmiképpen 
sem szolgálhatok egyformán s fő
leg nem egyszerre, mert aki az 
egyikhez ragaszkodik, az a mási
kat szükségképpen megveti. Sok 
ember életében ott áll az a nagy 
törés, ami őt Isten ügyétől a pénz
imádathoz tántorította, vagy pe
dig rádöbbenve a pénz hiábavaló
ságára, Istenhez tért meg.

Ez a fajta Zákeusi magatartás 
azonban meglehetősen ritka és ott

van vele szemben a sok ismeretlen 
kisember, aki talán csak azért ma
radt el a templomból, mert a hét
végi munkával utol akarta érni a 
másikat, vagy éppen saját magát. 
Jézusnak a farizeusokhoz intézett 
szavai rámutatnak arra, hogy az 
ember hiába próbálja meg a mam
mon imádatát valamilyen módon 
leplezni: pl. a haladás érdekében 
teszi, a jövőjét építi, a családjáért 
teszi, Istent akkor sem tévesztheti 
meg, legfeljebb az embereket.

Mindez mégsem elegendő ah
hoz, hogy valaki üdvözöljön, mert 
a törvény megtartása a keresztyén 
ember számára már nem cél, ha
nem a hitéből következő örömteli 
kötelesség. Jézus nem a törvény 
megtartását hirdette, hanem a tör
vény betöltését. Ez pedig azt jelen
ti, hogy aki hisz őbenne, az már 
nem egyszerűen nem fog rosszat 
cselekedni, legalábbis ideális eset
ben, hanem a jó cselekvésére fog 
törekedni. Ez a helyes út, nem azt 
nézem egyszerűen, hogy mit nem 
szabad, hanem azt keresem, hogy 
mit kellene tennem. Jézus életének 
sem a törvény korlátái szabtak 
irányt, a minket megváltani akaró 
szeretete vezette őt, egészen a gol
gotái keresztig.

Ez persze nem jelenti azt, hogy 
Isten törvényei nem fontosak. Ép
penséggel nagyon is fontosak, sőt 
csodálatosak, de ezt nem azáltal 
nyerik el, hogy megtartjuk, sőt csi- 
szolgatjuk, fényesítgetjük őket, ha
nem azáltal, hogy Istentől vannak 
és mi nem tudunk jobbat adni he
lyettük.

Jézus Krisztus ura a szombat
nak is, hangzik az ige, ha pedig a 
zsidóság számára legfontosabb 
törvény Jézusban teljesedik be, ak
kor nagyon komolyan kell ven
nünk Jézus szavait.

Adjunk hálát Istennek azért, 
mert törvényt adott; de ugyanak^ 
kor azéFt is, mert Jézus Krisztust is 
adta, hogy el ne veszítsük a ne
künk szánt kegyelmet.

Koháry Ferenc

IM Á D K O Z Z U N K !

Urunk, Istenünk! Te tudod legjobban, 
hogy milyen nehéz a választás, amikor 
döntenünk kell a Te szolgálatod és a 
mammon dicsőítése között. Adj nekünk 
erőt Jézus Urunk példája által, hogy 
megmaradjunk kegyelmedben most és 
utolsó óránkon. Ámen.

I. Becsikapu té r  de. 9. (úrv.) ifj. Hafenscher 
K áro ly ; de. 10. ném et B rauckhoff Beáta, de. 
11. (úrv.) d r. H afenscher K áro ly ; du. 6. dr. 
Széchey Béla. X II. Szilágyi E . fasor 24. de. 9. 
Szilas A ttila . M odori a . 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor. Pesthidegkút, □ .  Báthory o. 8 . de. fél
I I .  K őszeghy T am ás. Csillaghegy, D l. M á
tyás kir. ú t  31. de. 10. D o n á th  László. Óbuda,
III . Dévai Bíró M . té r  de. 10. B álint László. 
Ú jp e s t IV. Leibstück M ária  u. 36-38. de. 10. 
Blázy Lajos. V . D eák té r  4. de. 9. (úrv.) Pintér 
K áro ly  de. 11. (úrv .) T akácsné Kovácsházi 
Zelm a. d u . 6. Z ászkaíiczky Péter. V II. Város
ligeti fasor 17. de. 11. (úrv .) N agy  Z o ltán  du. 
6. N agy  Z o ltán . V III. ÜU6i út 24. de. fel 11. 
K ertész G éza. V III. K arácsony S . u 31-33 . de. 
9. K ertész G éza. V III. Rákóczi ú t 57/b. de. 9. 
szlovák, C selovszky Ferenc. V III. V ajda Péter 
n. 33. de. fel 10. F ab iny  T am ás. D L Thaly 
Kálm án o. 28. de. 11. d r. R édey Pál. Kőbánya, 
X. Kápolna u. 14. de. fél 11. F ab iny  T am ás. X. 
Kerepesi ú t 69. de. 8. Szabóné M átra i M arian 
na. Kelenföld, X I. Bocskai ú t 10. de. 8. (úrv.) 
M issurá  T ib o r, de. 11. (úrv.) Csepregi A nd
rás, du . 6. Csepregi A ndrás. X I. Németvölgyi 
ú t 138. de. 9. Csepregi A ndrás. Bndabegyvi- 
dék, X II. T artsay  V. u. 11. de. 9. (úrv .) Zász- 
kaliczky Pál, de. 11. (úrv.) Zászkaíiczky Pál, 
du . fél 7. X III- K assák Lajos o. 22. de. 10. ifj. 
K endeb  G yörgy. X III. Frangepán u. 43. de. 8. 
ifj. K endeh  G yörgy. XIV . Lőcsei ú t 32. de. 11. 
(urv .) Szabóné M á trá i M arian n a . XIV . G yar
m at u. 14. de. fél 10. Szabóné M á tra i M arian 
na. Pestújhely, XV . Tem plom  té r  de. 10. Bízik 
László. R ákospalo ta , Nagytem plom , XV. Ré
gifóti ú t 73. de. 10. Bolla Á rpád . Rákosszent
m ihály, XV I. H ősök tere  de. 10. d r. K a m e r 
Á goston . C inko ta, X V I. B attyány I. u. de. fél 
11. Szalay T am ás. M átyásföld , X V I. Prodám  
u. 24. de. 9. Szalay T am ás. R ákosbegy, XV II. 
Tessedik S . té r  de. 9. K ó sa  L ászló  R ákoscsa
ba, XV H . Péceli ú t 146. de. 9. K u s tra  C saba. 
R ákoskeresztúr, X V H . Pesti ú t 111. de. fél 11. 
K ó sa  László . R ákosliget, X V II. Gózon G y. u. 
de. 11. K u s tra  C saba . Pestszentlőrinc, XV III. 
K ossu th  tér 3. de. 10. P in té r G yőző . Pest- 
szentim re, X V III. R ákóczi ú t 83. (ref. tem p
lom ) de. három negyed 8. P in té r  G yőző . Kis
pest, XIX . Tem plom  té r  1. de. 10. Széli Bulcsú. 
XIX . K ispest, H ungária  ú t 37. de. 8. Széli 
Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX. Ady E . u. 89. 
de. 10. G yőri Já n o s  Sám uel. Csepel, XXI. 
D eák  té r  de. fél 11. M ezősi G yörgy . Budafok, 
XX D . J á té k  u. 16. de. 11. R ozsé  István.

SZ E N T H Á R O M SÁ G  Ü N N E PE  
U T Á N I 12. VA SÁ R N A PO N  az oltár
terítő színe: zöld. A délelőtti istentiszte
let oltár előtti igéje: Róm 3 ,28-31; az 
igehirdetés alapigéje: Lk 16,13-17.

Ö R Ö M H ÍR  címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a M agyar Televízió 
augusztus 21-én, vasárnap a TV 1-en 
16.35-kor. A műsorban közreműködik 
Dr. Pröhle Károly, Gryllus Dániel, 
Gryllus Vilmos. A műsor a H egyi beszéd 
üzenetéről szól.

EVANG ÉLIK US ISTE N T ISZ T E 
LET A M AG YAR RÁ DIÓ BAN . Au
gusztus 21-én, vasárnap 10.05-kor a 
Kossuth rádióban Körmendről hallha
tunk istentiszteletet. Igét hirdet Zügn 
Tam ás esperes.

E R Ő S VÁR A M I IST E N Ü N K  círn- 
mel egyházunk félóráját közvetíti a Kos
suth rádió augusztus 22-én, hétfőn 
13.30*kor. ---------------- ----------------

SZL O V ÁK  VA L L Á SO S FÉL
Ó RÁT közvetít a Kossuth rádió UR H  
sávja minden szombaton 18.30-tól. Az 
egyházi hírek után igehirdetés hallható. 
Egyházunk részéröl Aradi András, Cse
lovszky Ferenc és Kutyej Pál lelkészek 
szolgálatát kérték.

EV A NG ÉLIK US R Á D IÓ M ISZ - 
SZ IÓ : 19.00-19.15-ig, 41 m-es rövid
hullám, 7385 kH z. Augusztus 20. szom
bat: levelesláda. Augusztus 21. vasár
nap: Fábry István áhítata. Levelezési 
cím: Evangélikus Rádiómisszió, 2142 
Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMÉNYEK
DEÁK TÉRI 

ORGONAZENÉS 
ÁHÍTAT

augusztus 28-án, 
vasárnap 18 órakor

SOLYMOSI FERENC

Frescobaldi-, Buxtehude-, 
Händel- és Bach- 
műveket orgonái

MEGHÍVÓ
Az Irsai Evangélikus Egyházközség 

Mustármag Óvodáját 1994. augusztus 
21-én, vasárnap délelőtt 10 órakor 
szenteli fel dr. Harmati Béla püspök. 
Az istentiszteletre és ünnepélyre min
den érdeklődőt szeretettel vár a gyüle
kezet Presbitériuma.

A SAJTÓOSZTÁLY KÉRÉSE:
Az 1995. évi Evangélikus Nap

tárra és Útmutatóra kéijük az elő
jegyzéseket 1995. szeptember 25-ig 
a sajtóosztály címére: 1447 Buda
pest, Postafiók 500.

LELKÉSZKONFERENCIA  
A Norvég Egyházi Misszió, a Ma

gyarországi Evangélikus Egyház és a 
Magyarországi Luther-szövetség szep
tember 19-21: között Piliscsabán kö
zös teológiai konferenciát rendez. Első
sorban a Pesti-, Pestmegyei-, Budai-, 
Nógrádi-, és Fejér-Komáromi Egy
házmegyék lelkészeinek jelentkezését 
várják. Jelentkezni lehet az Északi Püs
pöki Hivatalban 1994. augusztus 31-ig. 
Az útiköltséget és a részvétel anyagi 
szükségleteit megtérítik.

A M agyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája augusztus 21-én, vasár
nap: Im ádkozzunk azokért/elmélked- 
jünk azokról, akik a büntetésvégrehaj

tási intézetekben találkoznak először 
személyesen az egyház képviselőivel, 
hogy találkozásuk hosszú távon legyen 
pozitív hatású életükre.

MEGJELENT A JÓNÁS ÉS JÉ 
ZUS című kazetta. Ára 400,- Ft Kap
ható a Nagytarcsai és a Mázai Evangé
likus Lelkészi Hivatalban.

Dr. Bodrog M iklós ny. lelkészt az 
Aktív-Analitikus .Pszichoterapeuták 
Egyesülete titkárává választotta.

Helyreigazítás

Lapunk augusztus 7-iki számában 
közölt „A magvető” című cikk 3. be
kezdésébe értelemzavaró sajtóhiba ke
rült. A név -  Károlyi Gáspár helyett -  
helyesen: Károlyi Sándor. Olvasóink 
szíves elnézését kéijük.

SZ Ü L E T É S
Riczinger József dörgicse-kővágó- 

örsi lelkész és Nagy Ildikó házasságát 
Isten Ádám nevű második gyermekkel 
áldotta meg.

ARANY- ÉS EZÜ ST M E N Y E G Z Ö
Kasnyik Görgy, a csabacsüdi gyüle

kezet kurátora és felesége, Kasnyik Zsu
zsanna július 16-án áldatták meg arany
menyegzőjüket, gyermekeik, Kasnyik 
György tanár és felesége, Bereczky Klá
ra tanár, Kasnyik Pál és felesége Gom
bár Judit ezüstlakodalmukat áldatták 
meg, együtt ünnepelvén szülők, unokák, 
dédunoka, népes rokonság és gyüleke
zet. A szolgálatot a csabacsüdi gyüleke
zetben Pathó Gyula helyi lelkész végez
te lK or 13,1-13 ige alapján -  Isten 
szeretete tart meg itt és odaát!

H ALÁLO ZÁS
Éltes Gyula dörgicse-kővágóörsi ny. 

lelkész váratlanul elhunyt. Temetése 
augusztus 8-án volt Dörgicsén. 
„...akár élünk, akár meghalunk, az 
Úréi vagyunk.” (Róm 14,8)

H arm ó n iu m o k ta tás  Jancsov ics A n ta l 1081 
Bp. K en yérm ező  ú t  8. I I. em . 2.

T a n á r  (p resb ite rj- tan ító n ő  h ázasp á r a z o n 
nali bekö ltözésse l (és fizetéssel) keres k is la 
k ást, a lbé rle te t, ideiglenesen vagy táv la tilag  
is B udapesten . Je lige: „ K IS L Á N Y U N K , 
M A R G IT K A ” . (A  k iad ó b a .)

E ladó 71 m 2-es I . em eleti 2V i szo b ás  tele fo 
n o s  lak ás  a l l .  k e rü le tb en  a  Szilágyi E . faso r
b an . É rd e k lő d n i 9 ó rá tó l 16 ó rá ig  lehe t a  
138-2360-as tele fonszám on .

Budapesten k á n to r i  sz o lg á la to t válla lok . 
É rd e k lő d n i a z  142-5096-os te le fonszám on  le
he t a  d é le lő tti ó rá k b a n .
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A TARTALOMBÓL ÜZENET TANÉVKEZDÉS
LELKÉSZAVATÁSOK

EGYHÁZUNK ANYAGI ÜGYEIRŐL (III)

KÜLMISSZIÓI AJÁNLÁSOK
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S zen th á ro m sá g 99

Szokatlan kifejezés evangélikus szóhasználatunk
ban. Én is a Nemzetközi Ökumenikus, Közösség 
TEF, International Ecumenical Fellowship) 27. 
Kongresszusán tanultam -  tanulgattam július 25. és 
augusztus 1. között Durham-ban, Észak-Anglia e mű- 
ímlékeiről és egyetemi életéről híres kis városában.

Tizenegy ország mintegy 350 résztvevője ismerte és 
élte meg, mit jelent a Szentháromság „modellje” ke
resztény életünkben. Olyan egység képe rajzolódott 
ílénk, amelyben Isten háromságos léte szoros egység
ben, elválaszthatatlanul működik, egy személyben él 
;s uralkodik, megváltotta a világot Fia által, és Szem
eikével segíti, vezeti övéit. A Szentháromságnak ez az 
slválaszthatatlan egysége arra tanítja a tanítványokat, 
bogy éljenek Istenhez méltóan és hasonlóan egység- 
bem " "*** ■*

Nem könnyű lecke, amit feladatul kaptunk azon a 
béten, hiszen hogyan is lehet közös nevezőre jutni a 
spanyol katolikus, az angol baptista, a skót reformá
tus, a német evangélikus, a román ortodox, a magyar 
evangélikus és katolikus, nem is szólva az angol angli
kán egyház rendkívül sokszínűségét reprezentáló test
vérek között.

A konferencián mégis megtörtént a csoda: a keresz
ténység nagyon is színes családjának képviselői közös 
nyelvet találtak, a háromságos egy Isten imádását és 
a Benne való örvendezés közösséget formáló erejét.

Sokat imádkoztunk, sokat nevettünk, sok örvende
ző éneket énekeltünk (jótétemény volt megfáradt, szo
morú kelet-európai kereszténységünk számára), és az 
érdekes előadások, munkacsoporti megbeszélések 
közben próbáltuk megismerni és elfogadni egymás 
különbözőségét, másságát és hasonlóságát.

Igen, a közös nyelv megtanulása eredményezte a 
lecke elsajátítását is: akik Istent szeretik, a Fiút elfo
gadják Megváltójuknak, és akiket a Lélek vezérel, 
azok közösségben élhetnek, életmódjuk, országuk, 
felekezeti hovatartozásuk különbözősége ellenére is.

Bizony, nagy különbségek vannak a keresztények 
életmódjában is. Igaz ez anyagi, szellemi, kulturális, 
földrajzi hátterük tekintetében. Itt is voltak csodako
csin érkezők és az útiköltségüket népművészeti mun
kák eladásából pótolok, professzorok és háziasszo
nyok, amerikaiak és kelet-európaiak... de közösséggé 
váltak az Úristen imádatában és így részesedtek az 
isteni ajándékokban.

Milyen másképpen gondolkodik földrajzi kötöttsége 
miatt az amerikai, egy világhatalom tagjaként, és mi
lyen más gondjai vannak annak a lengyelnek, aki a 
munkanélküliség rémével küszködik. Pedig mindkettő 
Isten teremtménye, megváltottja és megszentelt gyer
meke.

A kereszténységen belül a felekezetek sokasága nem 
meghatározó-e egy-egy közösségben? Hogy pontosab
ban értsük: evangélikus családunkban hangsúlyos a 
hitből való megigazulás, a református testvéreinknél az 
eleve elrendelésre, míg katolikus testvéreinknél a csele
kedetek fontosságára tevődik a hangsúly, az ortodox
ok a liturgiát tartják rendkívül fontosnak, míg a meto
disták a megtérés módszerét húzzák alá. A baptisták a 
megtérés utáni felnőtt bemerítkezéstől számítják egy
háztagjaikat, az anglikánok pedig igyekeznek elfogadni 
felekezetűk valamennyi színárnyalatát: a katolikus szi
gorúságtól a szabadegyházi kötetlenségig. De egy vala
mi, illetve Valaki ugyanaz: a Szentháromság egy örök 
Isten, és ezért mi is egyek lehetünk.

Van-e, lehet-e közösség, egység az Isten népe kö
zött? Erre kerestünk, és hiszem, hogy találtunk felele
tet Durham-ben. Magamnak így fogalmaztam meg a 
választ: igen, mert összeköt a Szentháromság Isten 
egysége, az Atya, aki mindnyájunkat teremtett, a Fiú, 
aki megváltott és a Szentlélek, aki vezérel minket.

Ismerjük meg hát egymást és fogadjuk el egymást 
testvérként, hogy valóban megtapasztalhassuk, mit 
jelent a megélt Szentháromság, nemcsak egy nemzet
közi konferencián, hanem otthon, saját gyülekeze
tünkben is. Hafenscher Károlyné

Röviddel azután, hogy a Sajtótanács meghozta so
kat vitatott döntését a Diakónia megjelenésének szü
neteltetéséről, az Egyházi Elnökség úgy határozott, 
hogy az elsősorban a lutheránus értelmiségnek szóló 
folyóirat további sorsáról meghozandó állásfoglalásig 
is jelenjenek meg önálló arculatú kiadványok, ame
lyek azonban a periodika hiányát is hivatottak pótol
ni 1994-ben.

Örömmel jelentjük, hogy bár az eredetileg terve
zetthez képest néhány hónap késéssel, de szeptember 
elején megjelenik az Üzenet első kötete. 1944-1994 
alcímet viseli. Hozzájárulás a kötet egyházunk részé
ről a holocaust ötvenedik évfordulója megemlékezé
seihez, ezt fejezik ki többek között ifj. Fasang Árpád, 
Bodor Pál, Merényi Zsuzsa írásai. -  De ezen túlmenő
en felvállalta a kötet a viharos fél évszázad néhány 
további evangélikus vonatkozását. Feltehetőleg a leg
nagyobb érdeklődést az Ordass Lajos életművét tár
gyaló párhuzamos interjú váltja majd ki. Boleratzky 
Lóránd az Ordass Lajos Baráti Kör elnöke és Szépfa
lusi István a nagy sikerű Ordass kötetek szerkesztője 
válaszolnak a szerkesztőség által feltett öt kérdésre. 
A kérdésekből és a válaszokból a mai nemzedék is 
képet kaphat az életműről. -  Újszerű, gazdag tartal
mú Donáth László írása Bajcsy-Zsilinszkyről és Bon- 
hoeferről, hasonlóan Györkey Jenő hadtörténész Jány 
Gusztávról rajzolt portréja. Szebik Imre a korszak 
néhány jellemző epizódját eleveníti fel gyülekezeti lel- 
készi élményeiből. -  Először olvasható magyar nyel
ven Erhard Busek osztrák alkancellár előadása a ke
reszténység jövőjéről, szerepéről Európában. -  Még 
jónéhány érdekes, színvonalas írás teszi teljessé a kö
tetet, melyet a Diakónia előfizetői (akik 1994-re előfi
zettek) megkapnak, míg a korábbi előfizetőknek 
csekk kíséretében küldi meg a Sajtóosztály. Természe
tesen a gyülekezeti iratteijesztéseken keresztül és az 
egyházi könyvesboltokban mindenki számára hozzá
férhető lesz az Üzenet. A következő kötetet kará
csonyra tervezzük kiadni, közben várhatólag megszü
letik a döntés a folyamatosan megjelenő evangélikus 
folyóiratról. Egyházunk értelmisége, de véljük egész 
népe igényli ezt.

T A N É V N Y IT Ó
IS T E N T ISZ T E L E T E K

G IM N Á Z IU M A IN K B A N

Budapest -  Fasor: szeptember 1. de. 9 órakor 
Budapest -  Deák tér: augusztus 28. du. 4 órakor 
Sopron: augusztus 31. du. 4 órakor 
Nyíregyháza: augusztus 31. du. 5 órakor 
Békéscsaba: szeptember 4. de. 10 órakor 
Bonyhád: szeptember 3. de. 11 órakor 
Aszód: szeptember 4. du. 4 órakor 
Orosháza: augusztus 31. du. 5 órakor

A Budapesti Evangélikus 
Gimnázium, a Fasor 1989-es fe
lejthetetlen évnyitója jelentette a 
nagymúltú lutheránus oktatás 
újraindulását hazánkban. Im
már a hatodik tanévkezdésre 
készülnek egyházunk iskolái
ban tanárok, szülők és diákok. 
De tart még az újrakezdés folya
mata. Idén az Aszódi Evangéli
kus Gimnáziumot köszönthet
jük középiskoláink között. 
Minden iskolának egyedi a tör
ténete. Vonatkozik ez az új kor
szakra is. Míg eddig valamennyi 
gimnázium -  Fasor, Deák tér, 
Sopron, Nyíregyháza, Bony
hád, Békéscsaba -  eredeti épüle
tében kezdte meg működését, 
addig Aszódon -  hosszadalmas, 
türelmes tárgyalások eredmé
nyeként -  az lett a megoldás, 
hogy az állami iskola és intéz
mények maradnak a korábbi 
egyházi - , illetve az elmúlt évti
zedekben készült épületekben. 
Az Evangélikus Gimnázium új 
épületet kap, az építkezés idején 
pedig, a jelen tanévtől kezdve, 
néhány osztállyal a régi épület
ben nyer elhelyezést.

Példa ez arra a kompromisz- 
szumkészségre, ami nélkül nem 
kezelhetők a szükségszerű kon
fliktusok. Míg a többi települé
sen az önkormányzati vezetők 
úgy ítélték meg, hogy iskoláink 
visszaadása nem indokolja álla
mi gimnázium működtetését, 
addig Békéscsabán és Aszódon 
szükségesnek találták, a világ
nézetileg semleges oktatás 
mennyiségi szempontjai miatt 
is, az önkormányzati gimnázi
um megtartását. Békéscsabán 
ez költözik új épületbe, feltehe
tőleg 1995-ben, addig az egyhá
zi épület ad otthont az önkor
mányzati iskolának, míg Aszó
don fordított a helyzet.

Igaz, az épületnek, a falaknak 
is van hagyománya, mégsem ez, 
hanem a ma is megújulni képes 
lelkiség, szellemiség a legfonto
sabb, amely új épületben is élő 
lehet. Tegyük halkan hozzá, a 
régi falak között sem garantált.

Okkal, joggal igyekszünk régi 
épületeinkben folytatni a leg
jobb hagyományokat, Aszód 
azonban azt is jelképezi, hogy 
nem mindenáron ragaszkodunk 
ehhez. Az igazi kihívás, hogy 
iskoláink valóban megfeleljenek 
rendeltetésüknek. Korszerű, 
nyitott szellemű, magas fokú tu
dást nyújtó, hitébresztő, a hit 
dolgaiban eligazító, a legjobb 
értelemben vett egyházi iskolák 
legyenek.

Ne feledkezzünk meg Oros
házáról, ahol csendben, de szép 
eredménnyel működik az állami 
gimnáziumban az evangélikus 
tagozat, ugyancsak példázva a 
sokszínű megoldások szüksé
gességét, életképességét. Szintén 
csendben, de annál nagyobb 
örömünkre lép előre ebben a 
tanévben a Győri Evangélikus 
Általános Iskola, megtéve az el
ső lépést a középfokú taninté
zetté válás útján.

Nem véletlenszerűen alakul
tak meg a múltban iskoláink, az 
ország különböző vidékein élő 
evangélikus ifjúságot várták fa
laik közé. Áz újraindításkor 
sem lehet meghatározóbb szem
pont, mint a jelen igények, egy
ház és társadalom igényeinek a 
figyelembe vétele. A további, 
még hátralévő nehéz döntések -  
Kőszeg, Miskolc, Szarvas -  
meghozatalakor is ez a legfon
tosabb, ha nem is az egyetlen, 
számbaveendő összefüggés.

Az iskolához képest talán ke
vésbé látványos, de nem kevés
bé fontos, sokak szerint az egy
házi nevelést tekintve még fon
tosabb, a kollégiumok ügye. Az 
Oktatási-Nevelési Bizottság az 
Egyházi Elnökség jóváhagyásá
val elsőszámú prioritásnak je
lölte meg a kollégiumi rekons
trukciót. Lehetőségeinkhez 
mérten igyekszünk javítani min
denütt a feltételeken. Ide tarto
zik az a nagy örömünk, hogy a 
fővárosban immár a lánykollé
gium -  Rózsák tere -  is vissza
került egyházunkhoz. Nagy 
öröm, de nagy felelősség is a

kollégiumi munka lehetősége. 
Ennek szellemében született 
meg az a határozat, hogy a kol
légiumok -  egyedi döntések 
alapján, erre példa a főváros -  
önálló intézményként működ
hetnek, természetesen szoros 
pedagógiai kapcsolatban azok
kal az iskolákkal, ahová a kollé
giumban lakó diákok járnak.

Köszöntjük az évnyitó alkal
mából a legkisebbeket, az óvo
dásokat is, itt is van új testvér, 
az irsai óvoda, amelynek gyer
mekei akár az Alberti Általános 
Iskolában és az Aszódi Gimná
ziumban, tehát végig Pest Me
gyében és végig evangélikus is
kolában juthatnak el az érettsé
giig-

Köszöntjük azokat az evan
gélikus fiatalokat és családjukat 
is, akik állami, önkormányzati 
iskolában, vagy más egyházak 
iskoláiban tanulnak. Reméljük 
minél többen igénylik az evan
gélikus hitoktatást, a kapcsola
tot egyházunkkal, gyülekezete
inkkel.

És köszöntjük a közoktatás 
minden szereplőjét, hiszen isko
laügyünk kettős kötődéssel ren
delkezik. Szerves része egyhá
zunknak, ugyanakkor a magyar 
közoktatásnak is. Isten áldását 
kérjük minden diákra, minden 
családra, minden iskolára, hogy 
igazán eredményes legyen az 
1994/95-ös tanév. Járuljon hoz
zá a társadalom gazdagodásá
hoz, feszültségek enyhüléséhez, 
nemzetközi kapcsolatok erősö
déséhez.

Külön szeretettel köszöntjük 
a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium új vezetőit, új és 
régi munkatársait, a Parlament 
oktatási-nevelési kérdésekkel 
foglalkozó tagjait, kívánunk 
mindnyájuknak eredményes te
vékenységet hazánk, ifjúságunk 
érdekében és ehhez egyházunk 
részéről ezúton is kifejezzük 
együttműködési készségünket, 
felelős szeretetünket.

Frenkl Róbert

KÖLTÖZIK A SAJTÓOSZTÁLY
Az Országos Presbitérium tavaszi ülésén, ami

kor a költségvetést tárgyalták, sor került arra, hogy 
a Sajtóosztály elhelyezése megváltozzon és helyzete 
hosszú időre, megnyugtató módon elintéződjék. 
Anyagi keretet kapott a megfelelő hely kialakításá
ra és a költözés lebonyolítására.

Mi szükség van erre a költözésre? -  kérdezhetné 
valaki. Röviden válaszolok reá. A mostani elhelye
zés a Déli Egyházkerület Puskin utcai székházában 
kétrészes megoldás. A püspöki hivatal felett az első 
emeleten van három szobából álló rész, melyben 
összezsúfolva a következő munkák folynak. 
A Sajtóosztály központi szervezési munkái. A la
pok szerkesztése, melyhez szerkesztő, olvasószer
kesztő és tördelőszerkesztő egyidejű munkájára 
szükség van. Nekik nincs külön szobájuk, mert 
ugyanabban a szobában folyik a könyvelő, a nyü- 
vantartó (számlaegyeztetés, előfizetők nyilvántar
tása stb.) munkafolyamat is. De itt van íróasztala 
a médiumokkal foglalkozóknak is, ami a TV és 
rádióműsorok irányítását, szerkesztését jelenti. Eb
ben a káoszban bizony csoda, ha mindenki „saját 
szavát” is megérti. Alig van szabad hely, hogy az 
állandóan érkező, különböző kérésekkel és kérdé
sekkel felkereső személyekkel valahol tárgyalni le
hessen. Az első szobában történik az Evangélikus 
Élet előfizetőinek nyilvántartása, a beérkező előfi
zetési díjak könyvelése, esetleges hátralékok kiszá
mítása és a hátrálékosok kiértesítése. De emellett 
itt található egy fal melletti polcon a Sajtóosztály 
kínálata, ide érkeznek a vásárlók, itt történik a 
kiszolgálás, fizetés stb.

A Sajtóosztály raktára ugyanezen épület alagso
rában van, ami azt jelenti, hogy ha valaki egy-egy 
kiadványból több példányt kér, először a raktárba 
kell lemenni, onnan felhozni, vagy az emeleten 
kifizetni és utána a raktárban összeszedni és cso

magolni a kért könyveket. Helyszűke van a raktár
ban is és az emeleten is.

Mindemellett nem titok, hogy az épület megle
hetősen elhasznált állapotban van. A mennyezete
ken hatalmas repedések jelzik, hogy a födémekkel 
baj van, rövid időn belül cselekedni kell, hogy az 
épület állaga ne romolják tovább.

A fentiek miatt már évek óta foglalkoztunk a 
gondolattal, hogy megfelelő helyet találjunk a Saj
tóosztálynak, ahol tevékenységét jobban végezheti, 
ahol a munkakörülmények megfelelőbbek. így ke
rült a figyelem az Országos Egyház Üllői úti szék
házára, ahol a közelmúltban felmondott a helysé
geket bérlő Szabványügyi Hivatal és üresekké vál
tak megfelelő földszinti helységek.

Az elmúlt hetekben végezték a szükséges mun
kálatokat. A helységek megfelelő kialakítását, fes
tését, parkettázását, fűtés, világítás, telefonhálózat 
beszerelését. Reménységünk szerint szeptember 
hónapban már ott folytathatjuk munkánkat.

A Sajtóosztály elhelyezése a következőképpen 
alakul. A Szentkirályi utca és Üllői út sarkán lévő, 
földszinti üzlethelység a Sajtóosztály üzlethelysége 
lesz. Nem kell ezután emeletre felmenni (erre idő
sebb testvéreink mindig panaszkodtak mostani he
lyünkön!), hogy bevásároljanak. Nemcsak egyhá
zunk tagjai, de mások is -  utcáról jövők -  betéved
hetnek boltunkba és vásárolhatnak. A raktárhely
ség a bolt mögött lesz közvetlenül. Lesz raktárunk 
a pinceraktárban is, de teherlift biztosítja a fel
hozatalt, a vevőnek oda nem kell lemennie. Ez 
lesz az Üllői úti oldalon. A másik szárnyon -  a 
Szentkirályi utcában helyezzük el a szerkesztői, 
könyvelői, adminisztrációt kiszolgáló szobákat. 
Itt öt szoba áll rendelkezésre a különböző mun
kálatok végzésére. Ha egy szobában többen is 
kapnak helyet, az csak úgy lehet, hogy az azonos

munkát végzők kerülnek össze. Mindenkinek 
lesz saját íróasztala, fiókja, polca -  mert bizony 
megválthatjuk, hogy ez eddig nem volt így. Sok
szor kellett „vándorolni” munka közben egyik 
asztaltól a másikig.

A boltba közvetlenül az utcáról lehet bejárni, 
a Sajtóosztályra érkezők pedig az udvari bejára
ton keresztül léphetnek be.

Nem csekély feladat előtt áll most a Sajtóosz
tályon dolgozók csapata. Először leltározzuk a 
meglévő „anyagunkat”. Azután teherautó-rako
mányokkal átköltözünk, majd az új helyen kell 
kialakítanunk a megfelelő munkalehetőségeket. 
De ez a feladat kedves vevőinket és lapunk olva
sóit is érinti. Türelmet kérünk! Augusztus 29. és 
szeptember 11. között a Sajtóosztály zárva lesz. 
A z összerakás és a szétrakodás közötti időben 
nem tudunk senkit sem kiszolgálni. Igyekezni 
fogunk a felgyülemlett rendeléseket az újraindu
lás után hamar teljesíteni. Időben fogjuk jelezni 
új címünket, telefon- és telefax számunkat. Ad
dig mindent a mostani cimre kérünk: 1447 Bu
dapest, Postafiók 500.

Reménykedünk a testvérek megértésében és 
kérjük is azt. Reméljük, hogy az új helyen köny- 
nyebb lesz a Sajtóosztály dolgozóinak munka- 
körülménye is, de a hozzánk jövőknek is köny- 
nyebb lesz a megtalálás. Lelkészek és presbitéri
umok tagjai pedig, ha országos gyűlésekre jön
nek, egyhelyben megtalálnak minket is, elintéz
hetik vásárlásaikat.

Kérjük tehát szíves türelmüket és várjuk majd 
az új helyen látogatásukat, vásárlásaikat. Szeret
nénk bővíteni a választékainkat is, hogy ami 
egyházi tevékenységhez szükséges, az mind kap
ható legyen nálunk.

Tóth-Szöllös Mihály



EvangéliKüs Elet 1994, a u g u sztu s

G Y E R M E K E K N E K

Néha úgy hozzánőnek dolgok a mindennapjainkhoz, 
olyan természetes a jelenlétük, olyannyira részei életünknek, 
hogy igazán csak akkor figyelünk fel nélkülözhetetlen voltukra, 

ha eltűnnek és hiányukat szenvedjük.
Kicsit így vagyunk a kenyérrel is.

Talán ezért is szükséges az új kenyeret megünnepelni, 
hogy legalább évente egyszer ráeszméljünk: 

nem magától értetődő dolog asztalunkon a kenyér. 
Jézusom, Te önmagadat nevezted Kenyérnek. 

Szörnyű lenne, ha csak évente egyszer döbbennék rá: 
nélkülözhetetlen része vagy életemnek, 
mint asztalomon a mindennapi kenyér.

BEPILLANTÁS A PÉLDÁZATOK VILÁGÁBA

Bibliai tájakon barangolva, kicsit megismerhet
tük Jézus életének helyszíneit. Tájak, városok, 
épületek képe rajzolódott ki előttünk. De milyen is 
volt az élet ezeken a tájakon, ezekben a városok
ban? Hogyan végezte munkáját, élte mindennapja
it Jézus korának embere? Ezekre a kérdésekre ta
lálunk választ, ha kicsit közelebbről megvizsgálva 
Jézus példázatait, bepillantunk azok világába. 
Mert hiszen Jézus példázatainak színes képeit az 
élet valóságos képanyagából meríti. Ezeknek a 
hétköznapokból kölcsönzött képeknek a segítségé
vel fogalmazza meg, s teszi szemléletessé mondan
dóját.

Most induló sorozatunkban megpróbáljuk a jézusi 
példázatokon keresztül megismerni a kor néhány szo
kását és használati eszközét. S bízunk benne, hogy ez 
az ismeret ahhoz is hozzájárul, hogy jobban megért
sük a példázatok mondanivalóját is.

Ökör a kútban?!

Egyszer Jézus szombaton bement egy farizeus házá
ba ebédelni. Volt ott egy vízkóros ember. Jézus meg
kérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól, hogy 
szabad-e szombaton gyógyítani? De ők hallgattak. 
Erre o kézenfogtá a beteget, meggyógyította és elbo
csátotta. Hozzájuk pedig így szólt: „Vajon, ha közüle- 
tek valakinek a fia, vagy ökre szombaton esik a kútba, 
nem húzza-e ki azonnal?” Nem tudtak erre mit fe
lelni. (Lk 14,1-6) Számunkra kissé furcsa lehet, 
hogy hogyan kerül, hogyan fér egy ökör a kútba, s 
egyáltalán hogyan élné túl a nagy zuhanást. De 
Palesztina területén a kút egészen másként nézett 
ki, mint nálunk. Rendszerint tíz, vagy még annál 
is több méter mély, széles gödör, melynek alján 
egy forrás ered, vagy a talajvíz érhető el. A gödör 
falában körbe lépcső vezet lefelé, melyen az asszo
nyok kényelmesen közlekedhetnek vízhordó edé
nyeikkel. Nagyobb kutaknál ezt a lépcsőt olyan 
szélesre készítik, hogy a vizet öszvérekkel vagy ök
rökkel is szállítani lehessen. Itt fordulhat elő, hogy 
a vízszállító ökör megcsúszva a síkos lépcsőn, be- 
lepottyan a vízbe.

FERI BÁ C SI JÁTÉK AI

„Hol van megírva?”

I 0000D  0000  I 
0000 D 0D D D 0 

0  0 0  0 0 0 0 0 Í 0
■ - ■ 1

Egy ismert mondatot kell megtalálnod az Ószövet
ségben. A mellékelt ábrán minden téglalap egy-egy 
betűt jelöl. Hétről hétre újabb magánhangzókat köz
lök, melyek a keresett igében szerepelnek. A játék már 
négy hete tart. Az eddig ABC sorrendben közölt ma
gánhangzókat a mellékelt ábrán olvashatod. Most az 
utolsó fordulóban az „u” betű van soron. Azok, akik 
hamar rábukkannak a helyes megfejtésre, plusz kér
désekre is válaszolhatnak, s így gyarapíthatják pont
jaikat. Beküldendő a keresett mondat és az, hogy hol 
van megírva!

A plusz kérdés a következő: Hogy hívták a felad
ványban szereplő mondatot mondó személy tanítómes
terét?

Kérlek Benneteket, hogy megfejtéseiteket a lap dá
tumát követő keddig adjátok postára!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

A KIÉ N E M Z E T I SZ Ö V E T SÉ G  1994. 
ÉVI Ő S Z I PR O G R A M JA I:

TÁ N C  SZ E M IN Á R IU M  
C SÖ M Ö R Ö N  1994. szeptember 9 -11 . 

r. díj: 6 0 0 ,-  Ft
jelentkezési határidő: 1994. szept. 1. 
C SE N D E SN A PO K  PIL ISC SA B Á N  

1994. szept. 23-25 . r. d íj: 6 0 0 ,-  Ft 
jelentkezési határidő: 1994. szept. 10. 

O R SZ Á G O S K IE-TA LÁ LK O ZÓ  
PIL ISC SA B Á N  1994. okt. 14-16 . 

r. díj: 6 0 0 ,-  Ft
jelentkezési határidő: 1994. szept. 20. 

BŐ VEBB IN FO R M Á C IÓ  E S  
FE L V IL Á G O SÍT Á S A KIÉ  

IR O D Á B A N :
Budapest, 1085 H oránszky u. 26. 

tel.: 06/1 1384144/59. m. 
fax: 06/11186812

F I A T A L O K N A K

Nő a fű. Nőnek az árnyak. 
Nő az életszínvonal. Ha valaki 
még gyerek, azt mondják rá: 
még növésben van. Gyerek, ezért 
nem felnőtt. „Hogy megnőtt ez a 
gyerek!” -  kiáltanak fel elragad
tatva, vagy éppen elképedve rég 
nem látott ismerősök, rokonok, 
látva a szép szál ifjakat (min
ket). Hát igen: a látvány magá
ért beszél. Megnőttünk.

Növekedni jó. Öröm. Azt je
lenti, hogy újra és újra megmoz
dulok, továbbindulok, nekilen
dülök egy következő célnak, fel
adatnak, életszakasznak. A nö
vekedés kinyíló életet jelent: bol
dogságra nyílást.

Valaki egyszer fölment egy 
hegyre, és megmutatta a növeke
dés útját, a megnyílást a kis élet 
felől a Nagy Élet felé. Elmondta, 
szívünkbe írta, hogyan lehetünk 
boldogok. Felkapta és vitte, vit
te magával szavait a szél onnan 
a hegytetőről és azóta, immár 
kétezer éve visszhangzik szerte a 
világban, emberszivekben. Jézus 
elmesélte nekünk és ránk bízta a 
növekedés titkát.

Minden növekedés először le
felé kezdődik. Ott lent, a nulla 
ponton, a mélyben. Akkor, ami
kor megértem: semmim sincs. 
Semmim, a világon. Csak üres 
kezem, üres szívem, üres létem, 
amely betöltésre vár. Egyedül Is
ten van. Istenem van! így kezdő
dik a növekedés. Beismerem sze
génységem és rongyos koldus
ként odaülök a porba, az út szé
lére, ahol majd felém jön és 
megáll előttem az, aki meggaz
dagít.

NÖVEKEDÉS
Aztán eljön, akire várok, ráte

kint sírós arcomra, felszántja 
könnyeimet, rámmosolyog. És 
amikor bevallom neki szennyes 
életem bűneit, a porbahullt re
ményeket, és az eltékozolt időt, 
csendben csak ennyit mond: sze
retlek. Megbocsátottam. Aztán 
megvigasztal, és vigasztalni küld, 
menni mások felé, mosolyogni, 
szeretni, áldani. Ő tudja: csak az 
tud másokat vigasztalni, aki már 
megvigasztalódott. És aki vi
gasztal, az kilép önmagából. El
indul az én felől a „te” felé. 
Hogy aztán együtt növekedjünk 
a Szelídségben -  az igazi erőben. 
Hiszen Jézus maga is szelíd erő
szakával győzött és győz újra és 
újra a szívünkön, életünkön. 
Mert a földet csak a szelídek 
örökölhetik.

Aztán növekedünk az Igazság
ban, hiszen erre vágyunk és Krisz
tus maga az Igazság. Az egyetlen, 
a hamisítatlan, a mindent magába 
foglaló és örök igazság. Egyre tá
gul az életünk -  szolgálókká vá
lunk, irgalmasokká, hiszen ne
künk is irgalmaztak. Egyre növek
szik bennünk a Határtalan Szere
tet kis csírája, hogy szeretni tud
junk, növekedni, nőni, egyre nőni 
Istenben -  pontosabban: ő t  hagy
ni növekedni bennünk. És akkor 
mienk az öröm: a tiszta szívűek 
boldogsága -  mert ők meglátják az 
Istent. Mindenben, mindenütt, 
mindenkor.

Isten bennem, és én Őbenne: a 
csúcs. De ez még nem a cél. Az út 
tovább halad, tovább kell folyta
tódnia növekedésünknek: a „te”- 
től a „mi”-ig, mert a világnak

szüksége van ránk. Nem válha
tunk mozdulatlanokká. A lámpás
nak világítania kell, a sónak ízesí
teni. Növekedni: békességet hozni 
a világnak. Árasztani magunkból, 
egyre csak árasztani Krisztus bé
kéjét. Ez tanítványságunk célja, er
re rendeltettünk. Hiszen Isten ma
ga mondja nekünk: fiamnak ne
vezlek, gyermekemnek. Boldogok 
hát a békét teremtök.

És végül: boldogok a szenve
dők. Mert ők Isten eszközei. Szen
vedésükkel csiszolják a világot 
szebbé, jobbá, boldogabbá. Olyan 
tág a szívük, hogy abba már min
den belefér -  boldogok. Mert tud
ják, miért élnek és tudják, hogy 
bennük Krisztus él, általuk Ő lép 
közel a sok vérből sebző világhoz.

Isten országa: a mustármagnyi 
csoda, ő  már bennünk is elvetette 
szeretetének apró jelét, ezt a 
csöppnyi, szinte észrevétlen ma
got. Jelenlétét, amely magában 
hordozza a reménységet, a növeke
dés boldogságát. Hogy egyszer 
majd megnőjön, termést hozzon, 
az ő  örömére. Mert ki boldogabb 
annál, aki Benne találja meg min
den örömét?

növekedj bennem Uram 
éld fel emberi valómat 
lángoltass el engem 
mint gyertyát a fény 

örömöm az én kisebbedésem 
örömöm a Te nagyobbodásod
hordozni akarlak Téged 

átadott apró életemmel 
soha nem hamvadó Tűz, 
soha nem szűnő Szeretet

(Szent-Gály Kata) 
VGY

Az öröm tízparancsolata
-  Minden reggel kérd Istentől hűségesen  

az örömöt!
-  M osolyogj, és tanúsíts nyugalm at kel

lemetlen helyzetben is!
-  Szívből ism ételgesd: Isten, aki szeret 

engem, mindig jelen van.
-  Szüntelenül törekedj arra, hogy az em

bereknek mindig csak a jó  oldalát lásd!
-  Könyörtelenül űzd el m agadtól a szo

morúságot!
-  Kerüld a panaszkodást és a kritikát, 

mert ezeknél semmi sem  nyomasztóbb.
-  M unkádat örömmel és vidáman vé

gezd!
-  A látogatókat mindig szívesen és jóin- 

1 dulattal fogadd!
-  A  szenvedőket vigasztald, m agadról fe

ledkezz meg!
-  H a  mindenütt az öröm öt terjeszted, biz

tos lehetsz abban, hogy magad is rátalálsz.

Isten magasztalása
Szent vagy, Urunk és Istenünk,
Te vagy az egyetlenegy Isten, 
az Egyetlen, aki csodákra képes.
Te vagy az Erős, Te vagy a Nagy,
Te vagy a Magasságos.
Mindenható és szent Atya vagy,
Királya égnek és földnek.
Háromság vagy és Egy.
Istenünk és Urunk.
Te jóságos vagy, és maga a legfőbb Jó 
élő és igaz Isten.
Te vagy a Jóság és a Szeretet,
Te vagy a Bölcsesség, Alázat és a Türelem,
Te vagy az Elrejtettség, és a Csend,
Te vagy a Derű, és az Öröm,
Te vagy az Igazságosság és a Mérték,
Te vagy a teljes Gazdagság,
Te vagy a Szépség, és Szelídség,
Te vagy Menedékünk és Erőnk.
Te vagy a mi Hitünk és Reményünk 
és Szeretetünk, és kimondhatatlan nagy Boldog
ságunk.
Te vagy a véghetetlen Jóság,
hatalmas és csodálatra méltó Urunk és Istenünk,
mindenható, és könyörülettel teljes.

Assisi Ferenc

A meglepetés erejével hatott rám a könyv. Évek, évtizedek gondja a hittankönyveken belül külön is az egyháztörténeti tankönyv. Sólyom Jenő: Hazai Egyháztörténete -  amit ma is használunk -  1957-ben jelent meg, Wiczián Dezső: Egyetemes Egyháztörténete régebben. Közel negyven év telt el azóta. A teológusok a század elején megjelent Heussi Compendiu- mot tanulják, ami precíz, de nézőpontjában vitatott és nehezen tanulható. A Katechetikai Bizottság munkájában régóta résztvéve, esztendők óta egyre inkább ránk nehezedik annak súlya, hogy egyháztörténeti könyv kellene. Gyűjtjük szorgalmasan a különböző külföldi anyagot, de -  lehet, hogy csak én érzem így?-  senki sem merészelt belevágni a hatalmas feladatba.És ekkor jött a meglepetés: Ábrázolt Egyháztörténet.„Sokszor azt gondoljuk, hogy a történelem köny- nyebb tantárgy, mint a matematika, holott naponként tapasztaljuk, hogy mi sem nehezebb, mint egyféleképpen értelmeznünk a múltat, a jelent s a jövőt, mivel történelemszemléletünk igen eltérő egymástól. Ez így van az egyháztörténetben is. Ez késztetett egy olyan módszer kitalálására és alkalmazására, amely egyfelől alkalmas arra, hogy egy mindenki által elfogadható 
összképben foglalja össze a egyháztörténet egyes korszakait, másfelől lehetővé teszi azt, hogy ezen az egységen belül ki-ki a maga hite és meggyőződése szerint értékelje az összképben foglalt személyeket és eseményeket... az a reménységem, hogy akinek munkám kezébe kerül, abban felébred legalább a gondolata annak, hogy sokféleségünkben is egyek lehetünk, a sokféleség nem lehet gátja az egységnek, amelynek hiánya ma közös, nagy gondja egyháznak, világnak.” Talán a szerző hozzájárul, ha azt mondom, ez a könyv „ars poeticája”, sőt tovább mennék: így válik mai bizonyságtevéssé.

Egyháztörténet a könyv a szó legmélyebb értelmében. A fejezetei:
Az üldözött egyház 
A győztes egyház 
Az intézménnyé vált egyház 
A hatalomért küzdő egyház 
A Krisztuson osztozkodó egyház így vezet a könyv a kezdettől a középkoron át a i reformáció utáni időig. Ezen a vonalon belül aztán igen színes a kép. ott van mindenki, akinek helye van

Ábrázolt Egyháztörténet
♦

Grünvalszky Károly

az egyház történetében. S ha úgy érezzük, talán sokan is vannak, maga a szerző ajánlja, hogy ki lehet hagyni, másokat be lehet építeni ebbe a rendszerbe. Én meg sem kísérlem felsorolni az egyes alakokat és eseményeket.Ami engem talán legjobban megfogott: itt egy átgondolt, a szó pozitív értelmében rendszerbe foglalt, megkomponált egyháztörténetről van szó. Nem egyszerűen csak felbukkannak az alakok, s nem is egyszerűen idői sorrendben, hanem igazán átgondolt rendszer szerint. S amire még fel kell figyelni: ott van mindenki, aki az egyháztörténet „színpadára” való, de ott van mindenki, a „háttérben” is. Csak egy példát erre a reformáció korából: ott vannak természetesen a reformátorok, de ott vannak azok is, akik a kor gondolkozását, világképét alakították. Ez az egyház- történet igazán bele van ágyazva a világ történelmébe. Sőt: nemcsak az egyháztörténet kiemelkedő és kevésbé kiemelkedő alakjai vannak jelen, hanem az egyház- történet minden súlyos kérdése és problémája a kezdeti, tévtanításoktól a búcsú kérdéséig.
Ábrázolt egyháztörténetről van szó ráadásul. „A hangsúly ugyanis a képeken van, helyesebben a befejező összképeken, mert levezető (deduktív) módon ebből következik a képek egymásutánja. Az csupán tanítási (didaktikai) fogás, hogy rávezető (induktív) módon jutunk el a képek során az összképhez... Ami pedig a képeket illeti, azokból diapozitív képsorozat is készíthető, de sokkal jobb, ha flanellográf tanításához alkalmas nagyságú és minőségű képeket készítünk belőlük. így a flanelt hátú képek sorra rendben felrakhatok egy flanell bevonatú nagy falitáblára... egy-egy képnél megállva... elmondhatjuk a szükséges szöveget... s a hallgatók szeme láttára folyamatosan és lassan alakul ki az összkép... kitörölhetetlenül vésődhetik bele emlékezetünkbe.”Ezt az egyháztörténetet tehát nemcsak elmondani, hanem bemutatni is lehet s tudjuk, a legtöbb gyermekben látva ragad meg legjobban a mondanivaló a hallás mellett. Lehet, hogy némelyek réginek tartják már

a flanellográf megoldást -  mi, akik a gyülekezetben folyamatosan foglalkozunk ezzel, ma sem tudunk jobbat a gyermekmunkában -  most ez a könyv elérte, hogy a Biblia történetein túl az egyháztörténet flanel- lográfja is megszületett. Lehet, hogy némely rajz, alak vitatható, lehet, hogy alak helyett olykor talán az egyháztörténeti személy, esemény szimbóluma kifejezőbb lett volna. A tényen azonban ez mit sem változtat : ez a könyv elsegít a mutatható, látható egyháztörténet tanításához.Előre kell bocsátanom, a könyv nem könnyű olvasmány. A szerző igehirdetései is magvasak voltak mindig. Ha jól érzékelem a színvonalat, a középiskolások szamára készült. Ha tehát valaki elemiben akarja tanítani, s ilyenek vagyunk legtöbben, annak „transz
ponálnia” is kell.Alapos munka ez a könyv. Ha valaki veszi a fáradságot és végignézi a felhasznált irodalmat, rájön, mennyit olvasott, gyűjtött a szerző, mielőtt leírta volna anyagát. S itt szamomra az volt érdekes, hogy nemcsak kimondottan történeti és egyháztörténeti könyvekről van szó, hanem olyanokról is, amelyek értelmezik azt és segítik a nehéz anyagot megérteni, 
maivá tenni.Sajnos a könyv nem teljes. A reformáció után megáll, amikor pedig egyre izgalmasabbá és hozzánk közelítővé lesz a kor. Ezt csak sajnálhatjuk, de talán remélhetjük is, hogy aki nyugdíjas éveit ilyen gyümölcsözővé tette, folytatja is munkáját, mert már „benne van” az anyagban.Végül a könyv sajnos nem könnyen hozzájutható, magyarán drága. Ezt nyilván a képek magyarázzák. S mivel így, ilyen áron én sem merném mondjuk a gyülekezetben a VII. vagy a VIII. osztályban minden- léivel megvetetni, vagy a flanellográf módszerét használnám vagy pedig a képeket kifénymásolnám a könyvből, ha ez mehet, azokat adnám a gyermekek kezébe, a végén összefűzve, maga a könyv az én kezemben lenne.Köszönjük Grünvalszky Károly bizonyára sok esztendős -  évtizedes munkáját. Köszönjük a Sajtóosztály kiadási vállalkozását is. Az ábrázolt egyháztörténetet, a színes képeket és összképeket, hogy így taníthassuk mi is az egyház történetet.

K. L.

G R Ü N V A LSZK Y  K Á R O LY :
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A lelkészi szolgálat lényege

Július utolsó vasárnapján Mis- 
olcon -  saját gyülekezetében -  
vatta lelkésszé Schermann Gá- 
or lelkészjelöltet Szebik Imre, 
z Északi Egyházkerület püspö- 
e. Több szempontból is ügye
imre méltó esemény volt. A fel- 
vatandó ősei a gyülekezetben 
ktívan szolgáló személyek. 
l püspök azzal kezdte igehirdeté
st, hogy itt most múlt, jelen és 
íjvő van együtt. A nagyapa, Raisz 
ván volt tanítóképző intézeti ta
lár a gyülekezet presbitere volt, 
igyancsak felesége is. Az édesa- 
lya, Schermanné, dr. Raisz Klára 
na a gyülekezet gondnoka.

De volt még egy különlegessé- 
;e is ez alkalomnak. Az avatást 
égzők valamennyien miskolci 
elkészek voltak vagy ma is 
izok. A Teológiai Akadémia 
>rofesszora ennél az avatásnál 
Ir. Fabiny Tibor volt, aki koráb- 
>an miskolci lelkészként szol
gált. Szebik Imre püspök szintén 
'olt miskolci lelkész és az egy- 
íázmegye esperese. Sárkány Ti- 
tor pedig ma a gyülekezet lelké
sze és esperese is. Az úrvacsora- 
isztásban már öt lelkész szol
gált, akik Miskolchoz kötődnek. 
Riszt vett benne az újonnan fel
avatott lelkész és Sárkányáé

Lelkészavatás Miskolcon

Horváth Erzsébet, aki szintén a 
gyülekezet lelkésze. Az avatás 
így egyben „miskolci belső ügy” 
is volt.

A püspök ApCsel 8. fejezeté
ből Fülöp apostol gázai útiélmé
nyét és szolgálatát választotta 
alapigéül. Az etiópiai főember 
(ma talán pénzügyminiszter) Jé
zussal való találkozása és meg- 
keresztelkedése Fülöp szempont
jából azt a kérdést veti fel, mi a 
lelkészi szolgálat lényege?

Az első dolog, odaszegödni az 
emberek mellé. Fülöpnek enged
nie kellett Isten kényszerének és 
odamenni a gázai útra. A lel
késznek oda kell szegődnie gyer
mekek mellé, httgy megismerjék 
Jézust, fiatalok mellé, akik éle
tük tájékozódási pontját keresik, 
felnőttek mellé, akik szeretnék, 
hogy életük boldog legyen. Böl
csőtől a koporsóig kell kísérni az 
embereket, ne érezzék magukat 
egyedül. Sugározni Jézus szerete- 
tének melegét, irgalmának vilá
gosságát.

A lelkészi szolgálat karakteré
hez tartozik az, hogy az embereket 
gazdagítsuk az evangéliummal. 
Fülöp a tanítói szolgálatot végezte. 
A szent iratot olvasó főembernek 
a megfeszített és feltámadott Jé

zusról szólt, aki megváltott min
ket. Szüksége van a modem em
bernek a megváltásra? Csak nyi
tottságra van szükségünk, hogy 
meghalljuk a másik ember gondo
latát.

A harmadik karakter a missziói 
feladat. Az egyház ebből a külde
tésből él. Nem természetes az, ha 
fogy az egyház. Az a természetes, 
ha növekszik. Nem Fülöp mondja 
ki, hanem a főember kéri a megke- 
resztelkedést. A kegyelem elvégzi 
munkáját belülről. Egyetlen prédi
káció vagy látogatás sem hiábava
ló! Az ilyen lelkészi szolgálat ered
ménye lehet az, ami a gázai úton is 
történt. Örömmel ment tovább a 
főember, örömmel menjenek to
vább a lelkészi szolgálatot elfoga
dó emberek.

A nyári nagy kánikulában is szé
pen megtelt templom örömre indí
tó volt. A közeli Fancsalból egész 
csoport érkezett, mert ott egy ideig 
helyettesítette Schermann Gábor a 
kórházban lévő lelkészt, Péter Je
nőt. Most eljöttek megköszönni 
szolgálatát. És öröm volt résztven- 
ni szinte az egész gyülekezettel 
együtt az úrvacsora ajándékaiban. 
Ez a gyülekezet szereti az Urával 
és egymással való közösséget.

tszm

... az Ő igazságát adja nekünk

Ünnepi istentiszteletre hívogat
tak a felsőpetényi templom ha
rangjai július 30-án. A gyülekezet 
történetében először fordult elő, 
hogy végzett teológus kérte szolgá
latra bocsátását a templom oltára 
előtt.

Ez a kis nógrádi falu a szülőhe
lyem, ez a gyülekezet az anyagyü
lekezetem. Ébben a templomban 
kereszteltek, itt konfirmáltam, s 
most innen indulok a lelkészi szol
gálatra. Tudom, sokan kísértek 
imádságos szeretettel mind ez idá
ig. Felelősséggel tartozom nekik is, 
hiszen általuk lettem, ami vagyok: 
teológus és verbi minister divini. 
A nógrádi kegyesség szép hagyo
mányát, őseim hitét szeretném 
megőrizni és továbbadni, bárhová 
is rendel szolgálatra az én Uram.

Lelkészavatás Felsőpetényben

Az igehirdetés szolgálatát Sze
bik Imre püspök végezte Jn 
17,11.15.17. alapján. Az útravaló 
üzenetben arról szólt, hogy ebben 
a világban kell szolgálnunk, de 
nem e világ mértéke szerint, hanem 
Jézus Krisztus igéje szabja meg 
magatartásunkat. Nem a magunk 
igazságával küld a szolgálatra, ha
nem az Ő igazságát adja nekünk. 
Erre a munkára Isten szentel meg, 
aki ismeri elesettségünket, töré
keny életünket. A szolgálat válla
lásában, végzésében mindig mel
lettünk van Krisztusunk.

A püspök mellett ketten álltak 
még az oltárnál : dr. Cserháti Sán
dor professzor, a kibocsátó akadé
mia, az Alma Mater nevében és 
Győri János Sámuel pesterzsébeti 
lelkész, akinek lelkészi szolgálata

által az indítást kaptam. Köszö
nöm mindkettőjüknek, hogy részt- 
vettek örömömben és köszönöm a 
tőlük kapott szellemi, lelki táplálé
kot, amely lelkésszé formált.

Köszönöm az elhangzott szívé
lyes köszöntő szavakat Zólyomi 
Mátyásnak, a gyülekezet lelkészé
nek, Benyusovics Ervin felügyelő
nek, valamint a szomszédos gyüle
kezetek felügyelőinek: Dobos Vin
ce (Nógrád), Tóth András (Ős- 
agárd). Hálás szívvel gondolok a 
Hermons és a helyi gyülekezet 
énekkarának szolgálatára.

S végül köszönetét mondok szü
leimnek és testvéreimnek, akik le
hetővé tették, hogy tanulhassak és 
Isten szolgálatába állhassak.

Hvizsgyalka György

Öröm és szeretet!

Ilun átli József n \. lelkes/. Varga (íjörgy  t peres. dr. 
Ketiss Vndrás dékán

w

/ab rak  Vince gondnok, CAarmati István lelkes/., Vidosa 
Elek felügyeld

Ezt kellett lát
nunk és éreznünk 
július 16-án 

Mencshelyen,
Gyarmati István 
lelkész beiktatá
sán. Öröm, hogy 
az öt gyülekezet
nek (Mencshely,

Nagyvázsony,
Nemesleányfalu,

Szentantalfa,
Zánka) van ismét 
lelkésze, akiben 
fiatalos erő,
munkakedv és 
szeretet van.
Öröm, hogy a lel
kész rövid idő 
alatt feltalálta 
magát a Balaton- 
felvidéki új kör

nyezetében.
Öröm az őt elbo
csátó és szerető 
Orosháza és Rá- 
kóczitelep gyüle
kezeteknek, hogy 
volt lelkészüket 
itt szeretettel fo
gadták. Öröm, 
hogy az évtizede
ken át hűséggel és buzgalommal 
szolgáló, most már nyugdíjas lel
kész nem kell, hogy „továbbszol
gáló” legyen. Öröm, hogy a temp
lom annyira zsúfolt volt, hogy nem 
is fért be mindenki és a technikát 
is segítségül kellett hívni, hogy a 
kívül rekedtek is halljanak vala
mit, Öröm, hogy az iktatást végző 
Varga György esperesen, dr. Reuss 
András teológiai dékánon és Hor
váth József (előd) ny. lelkészen kí
vül 11-en voltak Luther-köntös- 
ben és 2 református lelkész is be
kapcsolódott. Öröm volt látni a 
szépen felújított lelkészlakást, a 
konferenciacélokra is alkalmas 
volt kántortanítói lakást. Öröm 
volt látni a jó állapotban lévő 
templomot. Öröm volt látni az ör

vendező arcokat. A szeretet jele 
volt, hogy a hőség ellenére is kitar
tott a gyülekezet. A szeretet jele, 
ahogy a gyülekezetek asszonyai és 
leányai messzemenőkig gondos
kodtak a sok vendégről. A szeretet 
sugárzott az igehirdetésből és a kö
szöntésekből. És mindabban, amit 
örömként említettünk, benne volt 
a szeretet és a megbecsülés is.

Az igehirdetés szolgálatát dr. 
Reuss András dékán végezte, 
hangsúlyozva az Ige szolgálatának 
szépségét és erejét. Az igehirdetési 
és iktatási szolgálatot követően az 
úrvacsora asztalához is nagyon so
kan járultak, bizonyítva ezzel is, 
hogy Isten bűnbocsátó kegyelme 
összeköt és megerősít.

Az ünnepi istentisztelet után a

közgyűlést Egyed László polgár- 
mester vezette le (presbiteri minő
ségében). Felolvasta püspökeink, 
esperesek, számos lelkész és gyüle
kezet táviratát, majd a köszönté
sek következtek. A társgyülekeze
tek felügyelői, az egyházmegye fe
lügyelője, a helyi katolikus gyüle
kezet gondnoka, a református lel
készek, a Somogy-Zalai Egyház
megye esperese, a Vasi Egyházme
gye esperese, a Veszprémi Egyház
megye LMK nevében, gyülekeze
tek lelkészei, a társgyülekezetek 
kántora, az előd Horváth József 
ny. lelkész és az Egyházmegye es
perese Varga György, valamint 
Egyed László polgármesteri minő
ségében.

Az új hivatalába beiktatott lel
kész meghatódva válaszolt a sok 
szívből jövő köszöntésre és áldás
kívánásra. Külön kiemelte Isten 
megtartó és munkába állító ke
gyelmét, elődei áldott magvetését 
és a gyülekezetek támogató szere- 
tetét.

Kívánjuk a gyülekezeteknek és 
lelkészüknek, hogy az öröm és a 
szeretet maradjon meg és tartsa 
meg őket az evangélium útján.

Kiss János

AZ EVANGÉLIUMI 
SZÍNHÁZ

a nagy sikerre való tekintettel 
szeptember 10-én, 17-én, 

24-én este 7 órai kezdettel és 
szeptember 25-én du.

5 órákkor újra előadja 
TAMÁSI ÁRON 

A VITÉZ LÉLEK c. 
színjátékát.

Az előadások helyszíne 
a BM DUNA PALOTA 

(Budapest, Zrínyi u.)
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Egyházunk anyagi ügyeiről (III.)
Láttuk, hogy a gyülekezetek 

átlagban bevételeiknek csak egy 
tört részét fordítják arra, hogy 
más gyülekezeteket segítsenek. 
Hasonlóképpen igaz az, hogy a 
gyülekezetek csak nagyon kis 
mértékben veszik ki részüket az 
egyházi intézmények fenntartásá
ból. Ebben a cikkben éppen arra 
szeretnék rámutatni, milyen 
anyagi források teszik mégis le
hetővé ezek létezését.

Amikor a nyolcvanas évek vé
gén újra szó lehetett egyházi is
kolák indításáról, gyülekezeteink 
és híveink egyénileg nagy lelke
sedéssel ígértek anyagi hozzájá
rulást. Utólag végiggondolva, 
hálásak lehetünk Istennek, hogy 
akkor senkinek nem volt tapasz
talata arról, s nem mérte fel, mi
be is kerül egy gimnázium fenn
tartása. Ha akkor reális számve
tést csináltunk volna, el sem 
mertünk volna indulni. Egyetlen 
gimnázium éves költségvetése 
messze meghaladja azt, amit hí
veink első nekibuzdulásukban 
ígértek. Az, hogy már hat (ha
marosan hét) gimnáziumunk, 
több általános iskolánk és óvo
dánk működik, csak azért lehet
séges, mert nemcsak a tanulói 
létszám után járó ún. normatív 
támogatást kapják meg, hanem 
ezen túl is valamit azért, mert 
közszolgálati tevékenységet lát
nak el. Csak ez a plusz összeg 
több mint 40 millió Ft volt
1993-ban. Ezen kívül egy hason
ló nagyságú összeget kaptunk 
célzottan az egyházi oktatási in
tézmények felújítására és kar
bantartására.

Szeretetintézményeink is azért 
tudnak ma nyugodtan működni, 
mert a gondozottak utáni nor
matív támogatást ők is megkap
ják., Az előbb említett két külön 
összeggel együtt összesen több 
mint 300 millió Ft állami támo
gatást kaptak így oktatási és sze
retetintézményeink. Ide sorolhat
juk még azt a mintegy 10 millió 
Ft-ot is, amivel az állam egyházi 
közgyűjteményeinket, a levéltá
rat, a könyvtárt és a múzeumot 
külön támogatásban részesítette.

Láthatóan olyan összegekről 
van itt szó, melyeket -  figyelem
be véve gyülekezeteink anyagi 
helyzetét -  tisztán egyházi for
rásból nem tudnánk előteremte
ni. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy iskoláinknak a továbbiak
ban ne lenne szükségük a gyüle
kezetek és a hívek anyagi támo

gatására, hiszen így is sokszor 
anyagi nehézségekkel küzdenek.

Azt mondhatjuk, hogy ezek
nek az intézményeknek az állami 
támogatása természetes, hiszen 
fenntartásukkal valójában az ál
lamtól is átvállalunk terheket. 
Ebben a gondolatmenetben vi
szont már nem természetes, hogy 
az állam még további közel 300 
millió Ft-ot adott az elmúlt év
ben evangélikus egyházunknak. 
Igaz, ebből majdnem 100 millió 
Ft-ot az egykor államosított egy
házi ingatlanok tulajdonjogának 
rendezéséről hozott törvény vég
rehajtása keretében kaptunk. Ez 
közvetlenül az érintett gyüleke
zetekhez jutott, tehát benne van 
abban az állami támogatási ösz- 
szegben, melyet az előző cikkben 
a gyülekezetekkel kapcsolatban 
tárgyaltunk. A további körülbe
lül 200 millió Ft-ot viszont ko
rábbi törvényi elkötelezettség 
nélkül adta az állam.

Egy külön cikk tárgya lehetne 
az, bemutatva a különböző nyu
gat-európai vagy amerikai példá
kat, hogyan valósulhat meg az 
állam és az egyház szétválasztása 
közben az állam segítsége az 
egyházak anyagi bevételeinek 
biztosításában. Itt most nem té
rek ki erre, csak azt nézem,

_ mennyi pénzt kaptunk, s mire 
használtuk fel.

A 200 millió Ft-ot három kü
lönböző keretben, meghatározott 
célra adta az állam. A legna
gyobb tétel, közel 100 millióval 
az ún. beruházási-felújítási tá
mogatás volt. Vagyis ezt kimon
dottan egyházi épületek felújítá
sára kaptuk. Ennek az összegnek 
egyharmada jutott a renoválási 
munkákat végző gyülekezetek
nek. Közel száz gyülekezet része
sült belőle kisebb-nagyobb ősz- 
szeggel. Ez is még a múlt héten 
tárgyaltakhoz tartozik. Égy má
sik egyharmadot tavaly a sopro
ni gimnázium diákotthonának 
átalakítási munkáira fordítot
tunk. Végül a maradék egyhar- 
madból futotta szeretetotthon 
építésére, ifjúsági központ kiala
kítására és a püspöki hivatalok 
tatarozására.

A következő nagyobb tétel az 
úgynevezett hitéleti támogatás 
volt kereken 60 millió Ft-tal. Ezt 
már nem épületekre, hanem ki
mondottan egyházi tevékenység 
anyagi támogatására fordíthat
tuk. Ebből kapták a lelkészek a 
kongruát, a nem-lelkészi alkal

mazottaknak ebből lehetett a 
társadalombiztosítási járulék
különbözetet megfizetni. Nagy
részt ez adta a fedezetet az Or
szágos Iroda és a két püspöki 
hivatal működési költségeire. 
Ebből a keretből jutott pénz a 
Központi Alapba, az egyházme
gyék támogatására, a Sajtóosz
tály és a Diakóniai Osztály mű
ködésire, a külügyi kiadásokra, 
vagy az országos egyházi bizott
ságok kiadásainak fedezésére, 
hogy csak néhány nagyobb tételt 
emeljek ki.

Végül mintegy 40 millió Ft-tal 
támogatta az elmúlt évben az ál
lam a hitoktatás végzését. Ez is 
az Országos Iroda közvetítésével 
került a hitoktatást végző gyüle
kezetekhez.

Eddig csak az állami támogatás
ról szóltam. Nagyságrendileg ki
sebb, mégis igen számottevő az a 
külföldi pénzbeli segély, mely pél
dául jelentősen hozzájárult a pilis
csabai otthon bővítéséhez, de más 
intézmények, gyülekezetek is kap
tak belőle nagyobb építkezések tá
mogatására. Külön meg kell emlí
teni azt a közel 30 gépkocsit is, 
melyet a bajor egyház adományá
ból kaptak lelkészeink szolgálati 
útjaikra.

Mindezek mellett a pénzek mel
lett jóval kisebb az, amit a gyüleke
zetek fizettek be bevételeikből or
szágos járulékként az országos 
egyházi tevékenység támogatásá
ra. 1993-ban ez összesen mintegy 
4 millió Ft volt. Ez elsőrendűen az 
egyházi nyugdíjosztály támogatá
sát szolgálta, illetve a központi 
szociális alapot növelte. Egy ki
sebb rész fordítódott a két püspöki 
hivatal működtetésére.

Sokféleképpen lehetne még cso
portosítani az egyházunk által fel
használt pénzeket, elemezni azo
kat. Mindez azonban nem változ
tat a következő két megállapítá
son. Először: gyülekezeteink ösz- 
szességükben körülbelül ugyan
annyi pénzzel gazdálkodnak, mint 
az egyházi intézmények, ide értve 
az egyházi közigazgatás költségeit 
is, bár ez kicsi tétel az intézmények 
mellett. Másodszor: míg gyüleke
zeteinknél jelenleg a bevételek fele
harmada származik a hívektől, az 
országos intézmények szinte teljes 
egészében külső forrásokra tá
maszkodnak. A jövőt illetően ko
molyan számot kellene vetni ezek
kel a tényekkel.

Sólyom Jenő

KÜLMISSZIÓI AJÁNLÁSOK
A Magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesü

let rendes évi közgyűlését Piliscsabán tartotta július 
16-án. A résztvevők meghallgatták Keveházi László és 
Gáncs Péter részletes jelentését, valamint Ihrig Dénes 
pénztáros és Kerekes Titusz ellenőr beszámolóit, s 
nekik a szokásos felmentvényt megadta. Örvendetes, 
hogy az egyesület helyiséget kapott az Országos Egy
ház székházában. így a címe ezentúl: 1085 Budapest, 
Üllői út 24. II. emelet. Hivatalos órát kedden du. 
3—5-ig és csütörtök de. 10—12-ig tartunk.

Az egyesület tagjai készségesen ajánlják fel szolgá
lataikat a gyülekezetek részére. Rendelkezésre állnak 
missziói előadásokkal, diafilmsorozatokkal, vagy 
akár videofilmekkel. Megrendelhetőek a rádió
misszió magnókazettái Gáncs Péter lelkésztől Nagy- 
tarcsáról. Bálint Zoltánék zimbabwei, Wilhelm Gril
lenberg (Bonyhád) pedig tanzániai szolgálatáról szíve
sen tart élménybeszámolót. A teológusok missziós- 
imaközössége is örömmel tesz eleget meghívásnak.

Folytatódnak a kelenföldi tanácsteremben minden 
páratlan hónap utolsó hétfőjén fél 6-kor a külmissziói 
estek.

Kérjük is a gyülekezetek vezetőit, hogy új munka
évi programjukba tervezzenek külmissziói alkalmat 
is. Tegyék hírré, hogy az afrikai Zimbabwéba várnak 
ápolónőket, orvosokat. A finn és bajor missziók írás
beli megállapodásunk értelmében felajánlották fiata
lok missziói kiképzését.

A közgyűlés végül személyi kérdéseket tárgyalva,

MEGHÍVÓ
Büki evangélikus templomunk 210 éves 

évfordulója és kivül-belül történt 
felújítása alkalmából 
1994. szeptember 4-én 

vasárnap, de. 11 órakor 
HÁLAADÓ ISTENTISZTELETET 

TARTUNK.
Az istentisztelet szolgálatát 

SZEBIK IMRE
az Északi Evangélikus Egyházkerület 

püspöke végzi.
Ünnepi alkalmunkra családjával együtt 

szeretettel hívjuk és várjuk!
A GYÜLEKEZET PRESBITÉRIUMA

hálás köszönetét mondott Keveházi Lászlónak 
hároméves lelkész-elnöki szolgálatáért és megbízta 
Bencze Imre ny. lelkészt, hogy ezt a feladatot végezze, 
egyben megújította a többi tisztségviselő mandátu
mát. Várjuk új tagok jelentkezését a fenti címen, olya
nokét, akik felelősséget éreznek egyházunk külmisz- 
sziói küldetéséért és részt szeretnének venni alkalma
inkon. Részükre rendszeres tájékoztatót küldünk.

„így parancsolta meg nekünk az ÚR: Pogányok 
világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld vég- 
ső határáig!" (ApCsel 13,47)

A/ afrikai Ruandában a XX. században szinte példa nélkül álló, valóban bibliai méretű menekültválság keletkezett. A Ruandával határos országokban becslések szerint több mint 2 millió ember zsúfolódott össze néhány nap alatt. Egész családok, falvak és városok lettek földönfutóvá Ruandában, az országban dúló polgárháborúban eddig kb. 500 ezer ember vesztette életét, az ország lakosságának kétharmada hagyta el eredeti lakóhelyét, menedéket keresve a határokon belül vagy azokon túl. Egyedül a Zairében fekvő Goma városában 1 millió ember ellátásáról kellene gondoskodni.Bár a helyszínen több humanitárius szervezet is próbál segíteni, ilyen mértékű katasztrófával szemben a nemzetközi közösség szinte tehetetlen. Az UNHCR, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának adatai szerint a ruandai menekültek közül naponta ezer (!) ember hal meg kiszáradás, alultápláltság, végkimerülés és a pusztító járványok következtében.A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat és a Magyar Karitász együttesen csatlakozik az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának az egész világhoz intézett felkéréséhez és szolidaritásra, konkrét anyagi segítségre hívja fel Magyarország lakosságát.A Miigyár Karitász és a Magyar ökumenikus Szeretetszolgálat a nemzetközi együttműködés aktív tagjaként közvetlenül, a helyszínen képes segíteni a ruandai menekültek sorsán. Ezért kérünk minden felelősséget érző magyar honpolgárt, szervezetet vagy vállalkozást, hogy lehetőségeikhez képest anyagilag támogassák segélyakciónkat!Hozzájárulásuk segít, hogy életeket menthessünk!
Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 

(Budapest Bank R t  209-23006,
Ruanda megjelöléssel)

Magyar Karitász (M HB 315-12033-7069,
Ruanda megjelöléssel)
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,----------NAPRÓL
Bizony mondom nektek, amikor megtettetek eze- 

I két akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül,
I velem tettétek meg. Mt 25,40

j VASÁRNAP A Krisztus beszéde lakjék bennetek 
úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel. 
Kol 3,16 (Zsolt 119,130; Lk 10,25-37; ÍJn 4,7-12; 
Zsolt 93). Gyülekezeteinkben hiányzik az egymással 
való lelki, testvéri beszélgetés, egymás hitének az 
építése. Ha Krisztus beszéde nem lakik bennünk és 
közöttünk, akkor hogyan akaijuk tanítani azokat, akik még nem hisznek? Kérjünk bölcsességet, hogy 
ne saját gondolatainkat, hanem Krisztus tanítását 
adjuk tovább.

! HÉTFŐ Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál.
I 2Sam 7,9 (Jn 14,18; 2Sám 9,1-11; ÍJn 4,1-6). Jó és 
I hitet erősítő visszagondolni arra, hogy Isten velünk,
I volt jóban és rosszban. Akkor is, amikor nem gon- I dőltünk rá, amikor talán kétségbe vontuk irántunk I való jóságát. Ha Isten színe előtt nézzük életünket,I beláthatjuk, hogy mindenben ott volt áldó keze.
I  Ezzel a felismeréssel indulhatunk tovább, tudva,
I hogy soha nem fog bennünket elhagyni.

KEDD Nagy a mi Urunk és igen erős, bölcsessége I határtalan. Zsolt 147,5 (lKor 1,24; Mk 12,41-47;
I Un 4,7-16a). Esendőek és bűnösök vagyunk, mégis 
I mi szeretnénk a sorsunkat irányítani. Az irányítást 

át kell adnunk az egyedül bölcs Istennek. Nem a 
bűnösségünkre, elveszett voltunkra kell tekinteni, 
hanem az Úrra, aki megszabadít ebből. Isten erejére 
és segítségére van szükségünk, hogy életünket célba 
juttassa.
SKROA Noé kegyelmet talált az Úr előtt. 1 Móz 6,8 I (Zsid 11,7; Mk 3,31-35; Un 4,16b-21). Noét kor- 

I társai kigúnyolták. A mai keresztyének is gyakran 
I szenvednek el ilyen megaláztatásokat. Noé nem a 
I láthatókra tekintett, de később Isten igazolta hite

NAP RA ---------- ,
igazságát: megmenekült az özönvízből. Nekünk 
sem emberek kegyét, tetszését kell keresnünk, hanem Istenét, s ő láthatatlan, de maradandó javakkal 
fog bennünket megajándékozni.
CSÜTÖRTÖK Nem romlandó, hanem romolhatatlan 
magból születtek újjá, Isten élő és maradandó igéje 
által. IPét 1,23 (Ez 36,9; ApCsel 6,1-7; Un5,l-5). 
Amivel táplálkozunk, annak az ételnek az elemei, 
vitaminjai épülnek be a szervezetünkbe, és azok 
hasznosulnak. Ez a lelki életben is igaz. Ha múlandó 
dolgokkal tápláljuk lelkünket, örök halál lesz a ré
szünk. Ha Isten igéjével táplálkozunk -  mely örökre 
megmarad - , az újjászületés által örök életre tarta
tunk meg.
PÉNTEK így szólt hozzá Jézus: „Távozz tőlem Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet 
imádd, és csak neki szolgálj!” Mt 4,10 (Ézs 45,6-7; 
Mt 6,1-4; Un 5,6-12). A Sátán nemcsak Jézust kísértette meg, hanem ma is próbál minden hívőt 
fondorlatos módon a hit és az engedelmesség útjáról 
letéríteni. Vajon le tudjuk-e leplezni az ő szándékait?
S ha igen, van-e erőnk ellenállni, s nemet mondani 
a bűneinknek? Ha egyedül Istent imádjuk és neki 
szolgálunk, akkor ő segít ebben!
SZOMBAT Krisztus a zsidóság szolgájává lett az 
Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak 
adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőít
sék az Istent. Róm 15,8-9 (Jóéi 2,14; Jer 22,13-19; 
Un 5,1*3-21). Isten egyetlen fiát szolgává tette, hogy 
szeretetből tett ígéreteit betartva, bennünket meg
mentsen. A legdrágábbat adta nekünk. Mi sokat 
várunk tőle, de nem szeretjük neki szánni időnket, 
javainkat. Ne csak ajándékokat akarjunk tőle, ha
nem amit tudunk, elsősorban önmagunkat adjuk 
neki! így dicsérhetjük szívből az Urat, mint az ő 
népe, egyháza.

Baranka György___________________J

M egk ötözö ttség
János 8,34

Sokan azt kérdezik, miért beszélünk annyit a bűnről?...De Jézus nem csak beszél róla, hanem nagyon is súlyos dolgokat mond: a bűn, szolgaság, rabság, megkötözöttség. A legtöbb ember tiltakozik ez ellen. Megütköznek rajta, hiszen a bűn mindig úgy kez
dődik, azzal csábít, hiteget, hogy éppen ez a szabadság. Lépd át a sorompót, a tilalmat, a korlátot.Szülői tilalom? Elavult dolog -  mondja a lány vagy fiú, aki megindult a szabados elet útján. Sokan sajnálkozva hallgatják az idősebbek beszámolóit, akik annak idején nagyon is szem előtt voltak, és minden lépésükről számot kellett adni.Sokan azt tartják szabadságnak, ha elszakadnak szülőtől, Istentől. Mint az a lány, aki elköltözött és lakást vett ki a város túlsó végén. Eli a maga független életét. Ha az utcán véletlenül meglátja apját, gyorsan elfordul és a kirakatot né

zi. Lehet, hogy olykor érzi ennek a helyzetnek visszás voltát, de mindig felülkerekedik az a gondolat, hogy a magam ura vagyok és nincs jobb annál, hogy most senki nem szól bele, mikor megyek haza, hogyan élek, kivel járok...Ne legyünk pesszimisták -  mondják sokan. De a bűn realitás, és épp ezért, ha beszélünk róla, az nem pesszimizmus, nem idejét múlt szigorúság.Való igaz, hogy a bűn úgy kez
dődik, mint a várva várt „szabadság”. Mámorosán élvezi az ember talán az első cigarettát, az első pohár bort, az első felelőtlen kalandot. De a folytatás valami módon mindig a szolgaság. Hamarosan rájön, hogy már nem ő az úr. A megkezdett dolog szokássá, szenvedéllyé válik, amit nem tud abbahagyni. Wilhelm Busch lelkész beszéli el, hogy vele szembe jött egy alkoholista ember és a borosüveget magasra emelve gúnyo

san köszöntötte: -  Proszit, tisztelendő úr!A lelkész csendesen válaszolt:-  Én iszom, ha akarok - , de neked innod kell!„Kell” ! -  ez a szó csak később jön elő.A kábítószerfüggés ismeretes, de másfajta függések is vannak. A gyűlölet, csúnya beszéd vagy a szex zsarnoki uralma mind azt mutatja, hogy aki játszik a bűnnel, az hamarosan megkötözött rabja lesz. Már nem tud beszélni csúnya szavak nélkül, vagy nem tud egy jó szót szólni, vagy köszönni annak -  akire megharagudott.Jézus ismeri a bűn természetét. Ezért végtelen szeretettel szól a bűnös nőnek: Eredj el békességgel és 
többé ne vétkezzél.Az evangéliumban nem csak bűnbocsánatot kapunk, hanem naponta kapjuk az ige komoly intelmét „többé ne". Ne játssz a bűnnel, hiszen tudod már, hogy az hova vezet.Új életed és békességed csak akkor lesz, ha a bűnbocsanat mellett, az intelmet is készségesen elfogadod. Gáncs Aladár

Filadelfi Béla bácsi, élt 85 évet

Fekete zászló leng a Diósgyőr- vasgyári templom tornyán augusztus 7-től. Szomorúan vettük tudomásul, hogy a mi kedves, melegszívű Béla bácsink szíve 6-án szombaton hajnali 4-kor megszűnt dobogni. Július 31-én még együtt volt a családjával a templomban, nem tudtuk, hogy utoljára. Közel hatvan esztendőn át orgonáit templomunkban. Akkor is a gyülekezet kántora volt, amikor meg a temp- lombajárás is bűn volt. Egyházat, hitét soha meg nem tagadta. Tízéves voltam, amikor megismertem, mindig az orgona mellett ültem. Figyeltem ujjainak fürge mozgását, lábának pedáljátékát. Hamar észrevette, hogy szeretem a zenét és megengedte, hogy néhány billentyűt, „pedált” lenyomjak. Micsoda boldogság volt számomra. Később ugyanabba, az iskolába jártam, amelyikben Ő is tanult, a miskolci Evangélikus Tanítóképző

ISTENTISZTELETEK  
A BALATON KÖRNYÉKÉN

Balatonaliga (C lub Aliga területén lévő 
tem plom ) du. 6 ; Balatonalm ádi (Bajcsy-Zs. 
u. 25.) du. 4 ; Balatonfenyves (reform átus 
tem plom ) du . 6 ; BalatonfSldvár (V árosháza, 
H ázasságkötő  terem ) du . 2 ; Balatonfüred 
(reform átus fehér tem plom ) du. 6 ; Balaton
szárszó (reform átus tem plom ) de. 8 ; Bala- 
tonszemes (F ő  u. 36.) du . 2 ; Balatonszepezd 
(evangélikus tem plom ) de. 9 ; Fonyód (p ro 
testáns tem plom ) du . 4 ;  G yenesdiás (K aper- 
naum ) du . 2; Hévíz T ó fü rdő  D . épület, ku l
tú rterem ) de. 11 -  ném et; K eszthely (D eák  F . 
u . 18.) de. 9 -  n ém et; de. 11 -  m agyar; Kővá
gódra (evangélikus tem plom ) de. fél 12; 
Mencshely (K ossuth  u.) de. 10; Nagyvázsony 
(Kinizsi vár) de. 2 ; Révfülöp (evangélikus 
tem plom ) de. 10; Siófok (F ő  u. 220.) de. fél 
10 -  ném et; de. 11 -  m agyar; Szentantalfa 
(F ő  u.) de. 9 ; T apolca de. fél 9.

és Lyceumba”. A mi szeretett Becht Jóska bácsink tanítványa lettem én is.Ingyen tanította a vasgyári „melósok gyermekeit” akkor is, amikor más a II. világháború után olajat, zsírt, lisztet, cukrot, gyufát, petróleumot kért az oktatásért. Július 31-én még a templomban a váltamra borult, és csendesen könnyezve suttogta fülembe: „El kell mennem, itt a vég”. Elmentél Béla bácsi, de emléked köztünk marad, mindig eszembe fogsz jutni emberszerető tekinteteddel, ahol megjelentél, sugárzott a szeretet. Búcsúzik tőled hű feleséged, leányod, fiad, négy unokád es a vasgyári gyülekezet minden tagja, akik kevesen vannak, de egyházközségükért áldozatkészek. Hiszem, hogy az örök béke honából is óva tekintesz gyülekezetünkre.
Hrabács József 

a gyülekezet felügyelője

A  B ala ton  környéki istentiszteleti helyek 
k ü lönböző  lelkészi h ivatalokhoz ta rto zn ak . 
K özöljük  ezeknek a  cím ét és telefonszám át, 
hogy ak ik  istentiszteleti a lkalm akon  kívül 
m ás ügyben keresnek lelkészi szolgálato t, 
m egtalá lják  illetékes lelkészüket.

K eszthely: 8360 D eák  F . u. 18. T elefon: 
(83) 312-206; Ide  ta r to zn ak : H évíz, G ye
nesd iás, T ap o lca , Sümeg. D örgicse-K üvá- 
góörsi tá rsgyü lekeze t: 8244 D örg icse  F ő  
u . 49. T e lefon : (86) 344-348.; Ide  ta r to z 
n ak : B a la to n ak a li, A lsó- és Felsődörgicse. 
K ővágóőrs, Badacsony, B alatonfüred , Bala
tonszepezd és R évfülöp. M encshely: 8271 
K ossu th  u. 24. Ide ta rto zn ak : N agyvázsony, 
Szen tan talfa  és Z ánka . Veszprém : 8200 
A rany  J . u. 20. T elefon: (88) 326-701. Ide 
ta r to zn ak : B ala tona lm ádi, Balatonfűzfő. 
B ala tonbog lir: 8630 R ózsa u. 6. T elefon: 
(85) 351-579. Ide ta r to zn ak : Balatonlelle, 
F onyód , B alatonfenyves. S iófok: 8600 F ő  u. 
220. T elefon : (84) 310-549. Ide ta r to zn ak : 
B alatonszárszó , B ala tonföldvár, B ala tona li
ga és Z am árd i.

MEGHÍVÓ
„H O L VAN A TI HITETEK?”(Lk 8,25)
Csendesnapok Piliscsabán -  

1994. szeptember 23-25. 
a KIÉ szervezésében

Szeretettel és örömmel értesítjük a 
testvéreket, hogy idén is lehetőség nyílik 
Piliscsabán az elcsend esed ésre, lelki
testi megerősödésre, felüdülésre.

A csendeshétvége lő  témája a HIT. 
Áhítat, imádkozás, éneklés, előadás, 
evangelizádó, bizonyságtételek, úrva
csora segítik a csendesnapok célját

Ízelítőül a címekből: M i a hit? Ho
gyan juthatok hitre? A hit határai és 
lehetőségei, A hit gyümölcsei, A növek
vő hit, A hit akadályai és harcai, „Hi
szem az örök életet” .

A szolgálatokat a következő testvé
rek végzik:

Kovács Péter Gyömrő, Lupták 
György Kiskőrös, Lábossá György Tata
bánya, Kisantal Tibor Kálóz, Lázár Atti
la Tárnok, Bakay Péter Békéscsaba, An
tal Ferenc Békéscsaba, Cserge Mária 
Gyulavári, Szeverényi J ános Budapest.

Hely: Piliscsaba, BÉTHEL Missziós 
Otthon, Széchenyi u. 8.

Idő: 1994. szeptember 23. péntek 17. 
órától vasárnap de. 1/2 12-ig.

Megközelíthető: A  Nyugati pu.-ról. 
Aránylag sűrűn közlekednek a vona
tok.

Részvételi díj: 500 ,- Ft. Aki hálózsá
kot vagy ágyneműhuzatot hoz, nem 
kell plusz ágynemű m osatási díjat fizet
ni.

Jelentkezési határidő: 1994. szep
tember 15.

A jelentkezés módja: Levélben vagy 
telefonon a KIÉ irodán: 1085 Buda
pest, Horánszky u. 26. I. e. Tel.: 
06 1 118 6812.

M it keU hozni? Biblia, KIE-énekes- 
könyv, hangszer.

Több értesítést már nem küldünk.
Imádkozzunk addig is, hogy Isten 

jelenlétében lehessünk majd együtt!

A VASÁRNAP IGÉJE
ÁLDOZATVÁLLALÁS
Mk 12,41-44

Az ige olvasása közben lehet, 
hogy néhányan közülünk hirtelen 
felkapják a fejüket. Már megint az 
áldozatvállalásról van szó. Ez a 
téma talán unalmas már szánunk
ra, hiszen manapság mindenhon
nan ez hangzik felénk. A rádióból, 
televízióból folyamatosan hallha
tóak különböző pénzkérő felhívá
sok, a bankszámlaszámok, ahová 
átutalhatjuk a felajánlott pénzösz- 
szeget. Sokszor az embernek való
ban elege van belőle, mindenki ba
leknak nézi, mindenki pumpolja a 
másikat ott, ahol tudja. Ugyanígy 
áldozatvállalásra kérnek bennün
ket, „választópolgárokat”. A rossz 
gazdasági helyzetre hivatkozva ar
ra kérnek minket, hogy tűrjünk 
még egy „keveset”. Nyeljük le az 
állandó áremeléseket, az elszegé
nyedést, a rengeteg munkanélkülit, 
a sok nyomorgó kisembert. Még ez 
nem is volna olyan nagy baj; csak 
éppen az veszi el az emberek ked
vét az áldozatvállalástól, hogy egy- 
re-másra robbannak ki a korrup
ciós botrányok, a milliós nagyság- 
rendű csalások stb. Nem csoda, ha 
mindezek elveszik az emberek 
kedvét az áldozatvállalástól, s 
mindenkinek „borsódzik a há
ta”, hacsak meghallja ezt a szót. 
Enyhén szólva degradálódott az 
áldozatvállalás manapság, éppen 
ezért külön jelentősége van szá
munkra ennek a jézusi példázat
nak.

Jézus áldozatos életre hívott el 
bennünket!

Vajon mit jelent ez a fogalom: 
áldozatos élet! Minden bibliaolva
só ember számára ismert dolog Jé
zus állandó harca a farizeusokkal. 
Jézus sokszor -  amikor csak lehe
tősége van rá -  bírálja őket. Bírálja 
a hallatlan képmutatásukat, nagy
képűségüket s a felszínességüket. 
Mindig vitázott száraz vallásossá
gukkal, ami a törvények, előírások 
maradéktalan betartásában merült 
ki.

De ugyanígy jelen volt Izrael 
vallásosságában a másik véglet, a

tettek, cselekedetek nélküli száraz 
vallásosság. Jézus mindkét maga
tartásformát elveti. Mindkét fél
nek szól ez a példázat. Ma ugyan
így szól nekünk is ez a történet, 
mert sokszor bizony nem sokban 
különbözünk a farizeusoktól mi 
sem. És itt egyáltalán nem csak az 
egyházfenntartás fizetéséről vagy 
nemfizetéséről van szó, amikor ál
dozatvállalásról beszélünk. Hiszen 
nem az az áldozatos életű ember, 
aki rendszeresen fizeti az egyházi 
„adót”, templomba jár, rendszere
sen adakozik. Ez fontos része ke
resztyén mivoltunknak, de ha csak 
ebben merül ki keresztyén hitünk, 
akkor olyan messze vagyunk a ke
resztyén áldozatos élettől, mint 
„Makó Jeruzsálemtől”. Ha a hét
köznapjaink, a gondolkodásunk 
nem változik meg teljesen, olyanná 
mint amilyen azé az asszonyé volt, 
aki az utolsó kétfillérjét adta oda, 
akkor bizony mi is farizeusok va
gyunk.

Nagyon fontos: Jézus nem azt 
akarja, hogy mindenünket adjuk 
oda (testi szükségletek)! Arra 
azonban felhívja a figyelmünket, 
hogy nem életünk egy darabkájára 
van szüksége, hanem az egészre! 
Meg kell próbálnunk úgy élni, 
dolgozni, hogy fenntartás nélkül 
tudjunk benne hinni, minden 
cselekedetünket hozzá igazítani, 
mindenünket letenni az Ő kezé
be. Csak úgy élhetünk áldozatos 
életet, ha Istenre bízzuk magun
kat. Aki tulajdon Fiát nem kí
mélte, hanem mindnyájunknak 
odaadta. Ezért nem túlzott Jézus
nak az az igénye, hogy fenntartás 
nélkül adjuk életünket áldozatul 
másokért.

Bácsi János

IMÁDKOZZUNK
Kérünk Istenünk, hogy a mi életünk 

ne csak egy felszínes farizeusi képmuta
tás legyen, hanem segíts nekünk, hogy 
feltétel nélkül tudjunk igazi, Érted való 
áldozatvállaló életet élni. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. augusztus 28.

I., Bécsi kapu té r de. 9. (úrv.) ifi. Hafen- 
scher K áro ly ; de. 10. ném et BrauckhofT 
B eáta; de. I I .  (úrv .) Balicza Iv án ; du. 6. 
Bozóky Éva. X II., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. 
Balicza Iván. M odort ú t 6. de. fél 10. Csizma- 
zia S ándor. Pesthldegkút, II., B áthory u. 8. 
de. fél l l .  C sizm azia S ándor. Csillaghegy, 
III ., M á ty ás  k ir. ú t 31. de. 10. Ó buda, 01» 
Dévai Biró M . té r  de. 10. Bálin t László. (Jj- 
pest, IV ., Leibstück M ária  u. 36-38 . de. 10. 
B lázy L ajos. V ., D eák  té r 4. de. 9. (úrv.) 
Zászkaliczky P é ter; de. 11. (úrv .) Bodrog 
M ik lós; du . 6. P in té r K áro ly . V B ., Városli
geti fasor 17. de. 11. (ú rv .) Szirm ai Z o ltán ; 
du . 6. Pocsai Istvánná. V III., Üllői ú t 24. de. 
fél 11. K ertész G éza. V III., K arácsony S . u. 
31-33 . de. 9. K ertész  G éza. V i l i . ,  Rákóczi út 
57/b . de. 9. szlovák C selovszky Ferenc. 
V in . ,  V ajda P é te r  u. 33. de. fél 10. Fab iny  
T am ás. IX ., T haly  K álm án u. 28. de. 11. dr. 
R édey Pál. K őbánya, X ., K ápolna u. 14. de. 
fél 11. F ab iny  T am ás. X ., Kerepesi ú t 69. de.
8. G ö lln er Pál. Kelenföld X I., Bocskai ú t 10. 
de. 8. (ú rv .) Csepregi A n d rá s; de. 11. (úrv.) 
Csepregi A n d rá s; d u . 6. Csepregi A ndrás. 
X I., Németvölgyi ú t 138. de. 9. Benczúr Lász
ló. Budahegyvidék, X II., T artsay  V. u. 11. de.
9. (ú rv .) d r. Széchey B éla; de. 11. (úrv.) 
M arscha lkó  G y u la ; du . fél 7. d r. Széchey 
Béla. X III., K assák  L ajos u. 22. de. 10. ifi. 
K endeh  G yörgy. X III ., F rangepán  u. 43. de. 
8. ifi. K endeh  G yörgy . X IV ., Lőcsei ú t 32. de.
11. G ö lln er Pál. X IV ., G y arm at u. 14. de. fél
10. G ö lln er Pál. Pestújhely, X V ., Templom 
té r  de. 10. Bízik László. R ákospalo ta , N agy
tem plom , X V ., Régifóti ú t 73. de. 10. Bolla 
Á rpád . Rákosszentm ihály, X V I., H ősök  tere 
de. 10. d r. K arn e r  Á goston . C inko ta , X V I., 
B atthyány I. u. de. fél 11. Szalay T am ás. 
M átyásfö ld , X V I., P rodám  u. 24. de. 9. Sza
lay  T am ás. R ákoshegy, X V II., Tessedik S . 
té r  de. 9. R ákoscsaba, X V II., Péceli ú t 146. 
de. 9. K ó sa  L ászló. R ákoskeresztúr, X V II., 
P esti ú t 111. de. fél 11. Rákosliget, X V II., 
Gőzön G y. u. de. 11. K ó sa  L ászló. Pestszent- 
lőrinc, X V m ., K ossuth té r  3. de. 10. P in tér 
G yőző . Pestszentim re, X V III., R ákóczi ú t 83. 
(ref. tem plom ) de. három negyed  8. P in tér 
G yőző . K ispest, X IX ., Tem plom  té r  1. de. 10. 
Széli Bulcsú. X IX ., K ispest, H ungária  ú t 37. 
de. 8. Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX., 
Ady E . u. 89. de. 10. G yőri Já n o s  Sám uel. 
Csepel, X X I., D eák  té r  de. fél 11. M ezősi 
G yörgy. Budafok, X X II., J á té k  u. 16. de. 11. 
R őzse István . B udaörs, Ref. Im aház de. 9. 
Rozsé István .

S Z E N T H Á R O M S Á G  U T Á N I 13. VA
S Á R N A P O N  az o ltárte rftő  színe: zöld. 
A délelőtti isten tisztelet o ltá r  e lő tti igéje: J a k  
2 ,14 -17 (18 -24 ); az igehirdetés a lapigéje: M k  
12,41-44.

E V A N G É L IK U S  R Á D IÓ M IS S Z IÓ : 
19 .00-19 .15-ig, 41 m -es rövidhullám , 7385 
kH z.

Augusztus 27. szom bat: A barátságró l -  
rád ióshittan .

Augusztus 28. vasárnap : Á h íta t K árpá ta l
járó l.

Levelezési c ím : E vangélikus Rádióm isszió, 
2142 N agy tarcsa , P f. 19.

HAZAI ESEMÉNYEK
M EGHÍVÓ

A z Ed vei Evangélikus Gyülekezet

Edvi illés Gergely

gályarab-lelkész emlékére 
E D V É N , 1994. szeptember 4-én 

vasárnap du. 14 órakor 
emléktáblát avat, 

előadást tart

Dr. Fabiny Tibor

egyháztörténész professzor,

Erre az ünnepi alkalomra 
tisztelettel hívjuk és vátjuk!

ZALAEGERSZEG  
Július 3 1 -é n  , entisztelet keretében 

iktatta be BsáígL AaJrás, a gyülekezet 
lelkésze az új tisztségviselőket: a gyüle
kezet felügyelőjét Sümegi P á lt; a szám
vevőszék tagjait: Tölgyesi Lászlónét és 
Szilvási L ászlót; a gyülekezet új jegyző
jét: Kostyál Lászlót és az új presbitere
ket: Sebestyén Győzőt, Nagy M iklóst 
és Düh Sándort.

SOLTVADKERT
A  gyülekezet m egújította ö t éve m ű

ködő óvodáját, amelyet kinőttek a gye
rekek. H árom  csoportban 75 gyermek 
kezdi a tanévet 1994. szeptember 4-én. 
A  hálaadó istentisztelet -  10 óra -  ige
hirdetői szolgálatát dr. H arm ati Béla 
püspök végzi. M indenkit szeretettel hív 
és vár erre az ünnepélyre a gyülekezet 
elnöksége.

BUDAFOK
Rőzse István lelkészi állásáról saját 

elhatározásából 1994. áugusztus S í 
ével lem ondc.... Szebik Imre püspök  
Solymár Gäbe. sárvári lelkészt helyet- 
teslelkészi megbízással 1994. szeptem 
ber 1-től kiküldte a gyülekezetbe.

A M agyar Bőrtönpasztorációs Társa
ság imatémája augusztus 28-án: Imád
kozzunk azokért, elmélkedjünk azok
ról, akik vallási hovatartozás nélkül 
emberbaráti szeretettől indíttatva tö
rődnek félresiklott embertársaikkal, 
hogy az általuk is m egélt szeretet példa
adó legyen minden ember számára.

A  Tápiószentmártoni Evangélikus Egy
házközség nyugdíjazás folytán megürese
dett lelkészi állását pályázat útján kívánja 
betölteni. Váija azoknak a lelkészeknek a 
jelentkezését az Esperesi Hivatal (Aszód, 
Szontágh lépcső 1 -  2170/ - ,  akik szívesen 
vállalnák a szolgálatot ebben a gyüleke
zetben. A  fizetés az országos átlag feletti. 
Jelentkezni a pályázat megjelenésétől szá
mított 1 héten belül lehet.

A SA JT Ó O SZ T Á L Y  1994. au- 
gusztus 29-szeptem ber 11. között 
költözködés és leltározás miatt zár
va lesz. Szeptember 12-töl az új he
lyén, Üllői út 24. sz. alatt (a föld
szinten) nyílik meg az árusítás.

A z 1995. évre szóló Útmutató és az 
Evangélikus naptár kiadványokra e lő 
jegyzést szeptember 25-ig kérjük a je
lenlegi postacímünkre: 1447 Budapest, 
Postafiók 500.

Apróhirdetés
Budaörsön 1 vagy 2 diáklánynak szobák olcsón 

kiadók központi fűtéses családi házban. Érd.: 06- 
88-324-953 vagy Földi Mihály, 8200 Veszprém, 
Stromfeld u. 5/d.

SZE M ÉL Y I HÍREK
SEGÉDLELKÉSZ ÁTHELYEZÉSEK A DÉLI 

EGYHÁZKERÜLETBEN
Jo h an n  G y ű li segédlelkész P écsrő l S zekszárd in  július 15-től
K ú t r a  C saba segédlelkész Bp. R ákoskeresz tú rró l Ecseny he augusztus 15-től
Füke Szabolcs segédlelkész Aszódról Bp. R ákoskeresz tú rra  augusztus 15-től

SEGÉDLELKÉSZ KIKÜLDÉSEK A DÉLI 
EGYHÁZKERÜLETBEN

A radi A ndrás P écsre  augusztus 15-től
D énes Ilona C surgóra  szeptem ber 1-től
P á lin k ás Ingrjsj Bp. C in k o tá ra  augusztus 1-től
Ném eth M ihá iv  B ékéscsabára augusztus 15-től
Já n o s  Z su zsáé ra  A szódra augusztus 1-től
B ácskai Károly segédlelkész é s  felesége V ári K risztina segédlelkész 1994. augusztus 
1-től 1995. jú í 'u s  31-ig ném etországi ösztöndíjas ta rtózkodásra

SEGÉDLELKÉSZ KIKÜLDÉSEK AZ ÉSZAKI 
EGYHÁZKERÜLETBEN

K arsay  L ajos 
P o lg á rá t Slíwúor 
S chennano  G ábor 
V arga  G |ő n p ,f

_

T ordas-G yuróru  
Somlószőlösrc 
S á rv á rra  
M isko lcra  és 
a  D iósgyőr-vasgyári 
gyülekezetbe, valam int 
a  Borsod-Hevesi Egyházm egye 
esperesi hivatalába

augusztus 15-től 
augusztus 15-től 
azeptem bef 1-től 
szeptem ber 1-től

Evangélikus
Élet

A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY
Szerkesztőség és kiadóhivatal
Postafiók 500. BUDAPEST 1447.
Telefon: 138-2360
Árusítja a  Kiadóhivatal és a
Magyar Posta RT.
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Szedés:
Fényszedó Központ Kft.
(940057/20)
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92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
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Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivataléban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési díj: fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszémlaszém: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem órzQnk 
meg és nem adunk vissza I
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59. ÉVFOLYAM 36. SZÁM 
1994. SZEPTEMBER 4. 

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 14. VASÁRNAP

O R S Z Á G O S
EVAN G ÉLIK U S

H ETILAP ÁRA: 25 Ft

Ki az igazsághoz tévelygés útján jut, 

forróbban öleli azt. 

Kis János püspök

A TARTALOMBÓL

GONDOLATOK HÉTKÖZNAPJAINK 
ESEMÉNYEIRŐL

NÁDASDY TAMÁSRÓL

SEGÍTSÉG A NYUGDÍJRA 
KÉSZÜLŐKNEK

Erdélyi püspök látogatása ‘P V' f e j p
fe yülekezetünkben

Szebik Imre püspök igét hirdet Kővágóörsön

„S Z É P E N  Z E N G JE N E K  H A N G SZ E R E IT E K ”
O rgonaszentelés Kővágóörsön

1988-ban szentelték újra a 
Kővágóörsi Gyülekezet mű
emlék templomát. A közép
kori templom belső falán a 
renováláskor eltűntek az épí
tés korából való falfestmény 
töredékek. A háború után so
káig pusztuló templomot re
noválták 1988-ban, de az 
épület megmentésén túl nem 
volt anyagi erő az orgona fe
lújítására. Pedig az 1833-ban 
készült orgona is megérde
melte, hogy kitisztítsák, hely
rehozzák, hogy szolgáljon a 
gyülekezetben. A templom 
méreteihez megfelelő kis or
gona egy manuális, mechani
kus hangszer, mely kijavítva 
is értékesebb minden más 
hangszer pótléknál. Ezt is
merte fel a gyülekezet egyik 
évekkel ezelőtt elhunyt mun
kása, néhai Duchon Ida, aki 
végrendeletében úgy határo
zott, hogy keresztgyermeke a 
ráhagyott vagyona egy részé
ből alapítványt létesítsen az 
orgona felújítására.
A 100 000 forintos alapítvány 
lassan növekedett és végül 
elérte azt a szintet, hogy tár
gyalni lehetett a felújításról.

Dr. Szikray Zoltán  ügyvéd, a 
gyülekezet és a község szülötte, 
az alapítvány elnöke számolt 
be az augusztus 7-én, vasárnap 
délután tartott ünnepi isten- 
tisztelet után mindezekről. El
mondta, hogyan tudtak orgona 
építő mestert találni, aki meg
felelő árért tudta vállalni a 
munkát. A helyi önkormány
zat, az egyházi segélyszervek és 
a maroknyi gyülekezet gyűjtése 
végre lehetővé tette, hogy elin
dulhassanak a munkával, bízva 
Istenben, hogy a hiányzó pénz 
is előkerül. Most érkezett el 
ideje a munka befejezésének, és 
orgonaszentelő istentiszteletre 
gyülekeztek a kánikulai vasár
napon kővágóörsi, dörgicsei, 
révfülöpi és más környező gyü
lekezetek hívei, hogy együtt ad
janak hálát az újra megszólaló 
orgonáért.

Szebik Imre püspök végez
te a szolgálatot Varga 
György esperes és Riczinger 
József, a gyülekezet lelkészé
nek segítségével. A püspök a 
33. zsoltár 1-4 versét olvasta. 
A zsoltár alapján arról szólt, 
hogy az emberi személyiség 
egységét minden áron meg 
kell őrizni. Különböző ko
rokban, máshová esett a 
hangsúly és atomizálódott ez 
az egyseg. A francia forrada
lom hatására az értelem, az 
ész került magasra. Ma so
kan kívánják, hogy több le
gyen az érzelemre való hatás 
es kevés az akaratra  való ne
velés. A zsoltár, amikor arra 
hív, hogy örüljetek az Úrnak 
-  értelmünk formálását szor-

Szebik lm ront énekszólója

galmazza. A dicséretre való 
felhívás az érzelem megnyil
vánulása. Dicsérő ének segít 
dicsérő életre. Ehhez segít az 
orgona is, -  legyének áldottak, 
akik ezért az orgonáért áldoz
tak. Az ember sok mindent haj
landó elfeledni -  ne feledjük a 
hálát. A hálátlan ember bol
dogtalan. Megújult az orgona, 
a gyülekezet dicsérheti az U rat! 
Luther szerint a zene Isten gyö
nyörű adománya, a teológia

után következik. A zene hasz
navehető és boldog embereket 
nevel -  így legyen itt is. Legyen 
meg az emberi személyiség egy
sége -  szépen zengjenek hang
szereitek !

Az orgonát az istentisztele
ten és az utána következő be
mutatáson Csaby Csaba, a gyü
lekezet volt lelkészének unoká
ja szólaltatta meg, testvére fu
volán játszott. Szebik Imréné 
néhány énekszámával járult 
hozzá, hogy a gyülekezetét se
gítse az Isten dicséretéhen, 
hogy szépen zengjen az ének is.

A gyülekezettel együtt örült 
ezen az alkalmon volt lelkészé
nek özvegye Sümegi Istvánná és 
családja, Kiss István az egyház
megye felügyelője. Az istentisz
teleten imádságban emlékeztek 
az éppen néhány nappal azelőtt 
elhunyt korábbi lelkészről, Él
tes Gyuláról is. Öröm és bánat 
forrott egybe és zengett az Isten 
dicsérete a kővágóörsi temp
lomban. tszm

Kései tudósítást vesz kezébe a 
kedves Olvasó. Talán mondhat
ná valaki, nem friss hírt közöl 
újságunk. Gyakran időhiány 
miatt késve tudunk csak tollat 
ragadni. így történt ez most is.

Egyházunknak két kedves 
püspök vendége volt május első 
hetében. Voitto Huotari mikkeli 
és Mózes Árpád kolozsvári püs
pök személyében. Öt egyházme
gye lelkészei előtt tartott elő
adásaikról már beszámoltunk. 
Mózes püspök gyülekezet láto
gató körútjáról azonban még 
nem, erről szól ez a rövid írás.

Az erdélyi egyház fejének lá
togatása Szebik Imre püspök 
előző évi kőrútjának viszonzá
sa..

A Szent Lélek kitöltése ünne
pének másodnapján budavári 
gyülekezetünk fogadta a ma
gyarságáért és bátor helytállásá
ért 6 évet romániai börtönben 
töltött főpásztort. Igehirdetését 
nagy figyelemmel kísérte a hívek 
népes tábora, hiszen szavai mö
gött a szenvedéssel teli múlt, az 
erdélyi magyarság mai helyzete 
és az életben maradásért küzdő 
szórványegyház imádsága és 
szolgálata rejtőzött.

A budavári gyülekezet test
vérkapcsolatot létesített a ko
lozsvári evangélikus egyház- 
községgel, hogy az összetarto
zás, az egymásért való imádság 
és a szolgálat közös felelősségé
nek hordozása így is kifejezésre 
jusson századunk utolsó évtize
dében.

A püspök kőrútjának második 
állomáshelyére érkezvén, a lébé- 
nyi gyülekezetei látogatta meg.

Itt hétközi esti istentiszteleten 
zsúfolt templom fogadta a tá
volból idelátogató főpásztort. 
Igehirdetésére és az erdélyi

evangélikus egyház életéről szó
ló beszámolójára különösen 
odafigyelt a gyülekezet. Koháry 
Ferenc lelkész köszöntőjéből ki
csendült, a mi hazai helyzetünk 
sem volt könnyű az elmúlt idő
szakban, de erdélyi testvérein
ket még bátrabb és nehezebb 
helytállásra késztette a szolgálat 
Ura, Jézus Krisztus.

A gyülekezet ezen az isten
tiszteleten vette használatba azt 
az új oltár- és szószékterítő 
készletet, melyet a községből el
származó és most az Egyesült 
Államokban élő Hoffmann 
Márta testvérünk adományo
zott szeretett templomának. 
Imádsággal és áldással szentelte 
fel Szebik Imre püspök a szép 
bordó színű antependiumot. 
Nevezett testvérünk még 65 ezer 
Ft készpénz adománnyal is tá
mogatta egykori gyülekezete 
lelkészlakás-építő szándékát.

A hívek terített asztal mellett 
késői órákig együtt voltak az 
erdélyi és helybeli püspökházas
párral.

Sopron nevezetességeivel is
merkedett ezt követően Mózes 
püspök és neje. Együtt énekeltek 
az ősi evangélikus templomban 
Szimon János lelkész és hitvese 
társaságában, és fogadta őt dr. 
Lamperth Gyula az evangélikus 
Líceum igazgatója is.

Zerge utcai pihenőházunk 
vendégszeretetét élvezhette a 
püspökházaspár, ahonnan Ba- 
konycsernyére indultak tovább.

Bence Imre lelkész gyermek- 
és ifjúsági tanévzáró istentiszte
letet szervezett e hétközi estére. 
Öröm volt látni a gyülekezet ap- 
raját-nagyját. Szinte minden 
gyermek szolgált énekkel, imád
sággal vagy szavalattal. A püs
pök pedig igehirdetésében biz

tatta a hűséges Krisztus köve
tésre a gyülekezetét. Kedves 
színfoltja volt az esti együttlét- 
nek, amikor a falu költőnője ver
seskötetével ajándékozta meg 
Mózes Árpád püspököt. Egy 
presbiter testvértől pedig szép fa -  
faragású emblémát kapott.

Az erdélyi püspök és hitvese 
végül Miskolcra látogatott 
Szentháromság vasárnapjára.

Sárkány Tibor esperes-lelkész 
köszöntötte a vendégeket. 
A miskolci gyülekezet a brassói 
evangélikusokkal épített ki test
vérkapcsolatot.

Mózes Árpád igehirdetésé
ben a Szentháromság Isten szol
gálatára és dicséretére biztatott. 
A Szentháromság titkát ugyan 
soha meg nem érthetjük, de 
imádhatjuk és dicsőíthetjük Őt, 
hogy mások is elkötelezzék ma
gukat e szép küldetésre.

Mózes Árpád püspök látoga
tása is jelezte, hogy szükségünk 
van egymás jobb megismerésé
re. Erdélyi testvéreink a létükért 
való küzdelemben biztatják hí
veiket, hogy maradjanak meg 
keresztyénnek, magyarnak és 
evangélikusnak. Biztatják hívei
ket, hogy a kivándorlás népsze
rűnek tűnő áramlatával szem
ben maradjanak otthon Istentől 
rendelt szülőföldjükön. Az árral 
szemben úszni többletenergiát 
követelő feladat, de erősebbé te
szi az embert hitében, gondol
kodásában, belső tartásában.

A mi közös Urunk áldja meg 
erdélyi magyar evangélikus test
véregyházunk életét s szolgála
tát az egymásért való imádság 
és magyar nyelven megszólaló 
evangélium szolgálata iránti el
kötelezettség jegyében.

Szebik Imre

Pedagógusok Isten iskolájában
1. Isten iskolájának fontos tan
tárgya az engedelmesség, a sze
lídség, az alázat és a szeretet. 
Mindenfajta diplomától elvo
natkoztatva -  egyszerre tanítók 
és tanítványok vagyunk. Ah
hoz, hogy valakiből jó tanító le
gyen, ahhoz jó tanítvánnyá kell 
válnia. Isten akarata az örök 
életre való akarat, hogy megta
nuljunk élni, és alkalmasak le
gyünk másokat is megtanítani 
élni. Ahol Jézus jelen van, ott je
len van az Isten szeretete. Ez az 
egyetlen és igazi embert formáló 
erő és hatalom a világon.
2. Július 28-án a. Budapesti 
Evangélikus Teológiai Akadé
mián négynapos konferencia 
kezdődött keresztény pedagó
gusok részére. Az előadások és 
csoportbeszélgetések vezérté
mája a tanító és tanítvány kap
csolata volt. Megközelítően hat- 
vanan vettünk részt -  óvónők, 
tanítók és tanárok, az ország kü
lönböző részéből.
3. A reggeli és az esti áhítatok 
(Zászkaliczky Pál és Balicza 
Iván) tematikusán keretbe fog
ták, mintegy az Ige fényébe he
lyezték a napi program témáit, 
és önvizsgálatra késztettek.
4. A konferencián az alábbi elő
adások hangzottak el, amelyek
nek egy-egy gondolatát megkí
sérlem kiemelni:
A keresztény pedagógus szemé
lyisége (Csepregi András)

Hogyan lehet hatékony a ta
nító? Jézus „magához hívta ti
zenkét tanítványát és hatalmat 
adott nekik.”

Hittel tanítok-e? Elválasztha

tom-e a saját gondolatomat, ér
zelmemet maguktól a tényék
től? Humánterületen nem lehet 
értéksemleges módon tanítani.

Tudok-e mindenkihez szólni? 
Pál apostol írja: „mindenkinek 
mindenné lettem, hogy minden
képpen megmentsek némelye
ket.” Alkalmas-e az alapjában 
tekintélyt követelő iskolarend
szer arra, hogy hitre neveljen? 
Önálló döntésre nevel-e? Köz
vetítő csupán a tanító, vagy sze
mélyiségének varázsával az él
ménnyé váltat képes-e újra él
ménnyé átélve továbbadni?
Az önm egvalósítás keresztény ér
telm ezése (Dr. Szalay M ária)

Az önmegvalósítás keresz
tény értékelésében az ember nem 
önmagát teszi meg mértéknek, 
hanem a Mesterrel vállal identi
fikációt. Jézus így szól a tanítvá
nyokhoz: „Jöjj és kövess en
gem.” A legnagyobb parancs: 
„Szeressed azért az Urat, a te Is
tenedet.” A második pedig ha
sonlatos ehhez: „Szeresdfeleba
rátodat, mint magadat. Nincs 
más ezeknél nagyobb parancso
lat.” A felebaráti szeretet önmeg
valósításunknak olyan korláta, 
mely nem engedi meg, hogy öncé
lúak legyünk. Jézus éppen a fele
baráti szeretettel állít be a világba. 
Isten rábízta az emberre a vüágot, 
de felelősséget is adott neki.

A lélek mélyén lévő alapigény a 
tökéletesedés. Az Isten képére te
remtett ember még nem kész. Fel
adatnak kapja önmagát -  a rejtett 
Istenarc láthatóvá tételét. A tanító 
segítsége felelősségteljes a tanít
vány önnevelő munkájában.

Humanizmus és keresztény hit 
(Takácsné Kovácsházi Zelma)

A mai kor embere Istennel 
egyenlőnek érzi magát. Az auto
nom ember félti a szabadságát Is
tentől. Sokat hivatkozik a XV. 
század szellemi irányzatára; a 
humanizmusra, mely az önren
delkezés szabadságát hirdette: az 
ember autonom lény, törvényeit 
önmagában keresi, lehetőségei 
határtalanok, saját kezébe veszi a 
maga világát.

Van-e az evangéliumi üzenet
nek mondanivalója arra, hogyan 
nézzen az ember önmagára eb
ben a táguló univerzumban?

A 8. zsoltárban az olvasható, 
hogy avüágmindenségben helyet 
foglaló viszonylagos kicsiny és 
nagy mind az Úr által teremte
tett.

A keresztény ember mértéke 
nem önmaga, hanem az Isten 
akarata, mely Jézusban mutat
kozott meg: „Szabad legyen az 
ember, akit a Fiú szabadít meg.”

A teonom ember Istenhez kö
tött, Isten alatt és a vüág fölött áll. 
Gondnoka, sáfára a vüágnak. Ma 
új kutatási ág szükségességéről be
szélnek a tudósok. Az emberiség 
fő problémája: Hogyan marad
hatunk fenn? Az ember rabszol
gájává válik az általa teremtett 
technikának, mert nem köti ma
gát Isten akaratához. Az iskolai 
években a tantárgyi ismeretek bir
tokában kerül először szembe a 
tanuló ezekkel a kérdésekkel. 
A pedagógus tapintattal segítheti 
őt Istent kereső útjában. 
Evangélikus identitásunk (Dr. 
Reuss András és Csepregi And
rás)

Mi a mi hitünk mértéke és 
normája? Evangélikus voltunk 
azt kell, hogy jelentse, hogy mi 
magunk minden veszedelmet el
hárítva tegyük ki magunkat Is
ten igéje hatásának. Pál apostol 
írja: „... a hit hallásból van, a 
hallás pedig Isten igéje által.”

Mennyire lehet mértéke az első 
egyház által hitelesített írás a mai 
kor emberének ? Mindig a forrás
hoz közelebb tiszta a víz. 
A Szentírás arról szól: Kicsoda 
az élő Isten? Akinek az akaratá
ra, elvárására figyelve, ragadjuk 
meg a Szentírás lényegét, a része
ket az egész összefüggésében néz
ve.

Az embernek magának kell

„A  szerete t á lta l m unkálkodó hit”  (G ál 5,6)

G Y Ü L E K E Z E T I D IA K Ó N IA  NO R V ÉG IÁ BA N  
-  É S  N Á LU N K ?

M in d azo k n ak , ak ik  m ár gyülekezeti d iakóniai szolgálatban állnak, s m indazoknak, 
ak iknek  szintén szívügyük, de m ég csak érdeklődnek irán ta , konferenciát szervezünk 
a  gyülekezeti d iakón ia i m unkáró l 1994. ok tóber 1-jén, szom baton  az Evangélikus 
T eológiai A kadém ián  (1141 B udapest, Rózsavölgyi köz 3.), s m inden érdeklődőt 
szeretettel várunk .
A  tervezett p ro g ram :
10.00-10.30: Á h ita t:  Szebik Im re püspök.
10 .30 - 11.30: „A  gyülekezeti d iakón ia  teológiája és gyakorla ta  N orvég iában” . E lőadó: 
O lav  F anuelsen , O slo.
11 .30 - 11.45: Szünet.
11 .45 - 12.45: A z előadás megbeszélése.
12 .45 - 13.30: E béd.
13 .30 - 14.30: H aza i helyzetkép rövid beszám olók a lap ján :
a) Széchey O rsolya, B udavár: N orvégiái tap asz ta la to k  átültetésének lehetőségei és 
kihívásai.
b ) S zabóné P iri Z suzsanna, K iskő rös: Egy gyülekezet törekvései és tapaszta la ta i.
c) Szanyi É va szociológus (N épjóléti M inisztérium ): K isközösségek szociális feladatai 
és lehetőségei M agyarországon a  90-es években.
d ) A  kezdetek  N orvégiában.
14 .30 - 14.45: Szünet.
14 .45 - 15.45: M egbeszélés.
15 .4 5 - 16.00: összegezés.
A  szep tem ber 27-ig írásban  jelen tkezőknek  önköltségi á ro n  ebédet b iztosítunk. K érés
re  az  útiköltséghez tám o g a tás t igyekszünk nyújtani.
B udapest, 1994. jú liu s
IQ. K endeh G yörgy  D r. Reuss A ndrás
M agyarország i E vangélikus Evangélikus Teológiai
E gyház D iak ó n ia i O sztálya A kadém ia

felismernie azt, hogy mit vár tőle 
adott helyzetben az Isten, de 
anélkül, hogy örök parancsola
tát keresztülhúzná. A Szentírás 
nem hagy meg abban a kénye
lemben, hogy mindazt megtet
tem, amit parancsoltak nekem.

Jézus követésre hív. A hit nem 
azt jelenti, hogy hiszem a Szent
írás bizonyságtételeinek hiteles
ségét, hanem azt, hogy ráteszem 
életemet az élő Isten hívó szavá
ra.

A konferencián részt vevők ne
vében szeretnék köszönetét mon
dani a lehetőségért, a szervezé
sért, az előadásokért és az áhíta
tokért.

Tomcsányiné Goróczi Katalin
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Arcok, mosolyok; 
a viszontlátás boldog pillanatai; 

búcsúzások szorongató megilletődöttsége; 
élmények színes forgataga; a játék izgalma; 
a pihenés óráinak lomha, simogató múlása; 

a természet megrendítő nagyszerűsége: 
a nyár, a vakáció ajándékai.

Mint a vízparti homokba irt rajzok, 
lassan elmosódnak az idő partra futó hullámai nyomán. 

Csak emlékezetünk őrzi őket: 
a nyár melegét és fényét raktározva el 

a közelítő tél hideg, sötét estéire.
Gondoskodó Édesatyám!

Köszönöm neked e tartalékokat!

BEPILLANTÁS 
A PÉLDÁZATOK VILÁGÁBA

J u h o k  és k e c s k é k

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„ H o l  v an  m e g írv a ? ”

Egy alkalommal, amikor Jézus arról be
szélt, hogy egykor visszajön, és ítéletet tart 
az emberek felett, ezt mondta hallgatóinaik:

Amikor pedig eljön az Emberfia az ő di
csőségében, és vele az angyalok mind, akkor 
odaül dicsősége trónjára, összegyűjtenek 
eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket 
egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a 
juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze 
felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. 
Akiket jobb keze felől állított, megjutalmaz
za, akiket pedig a bal keze felől, azokat 
megbünteti.

A példázat értelme világos. A fehér juhok 
jelképezik azokat, akik életükben befogad
ták Jézust, a fekete kecskék pedig azokat, 
akik elutasították ő t  De honnan veszi, Jézus 
ezt a képet? -

A közelkeleten gyakran előfordul, hogy 
egy nyájon belül összekeveredve látjuk a ju
hokat és a kecskéket. A juhok általában fe
hér színűek, a kecskék feketék. A juhok ér
tékesebb állatok, mégis érdemes kecskét is 
tartani, mert ez ott is megszerzi a táplálékot, 
ahol a juh erre már képtelen. Például a me
redek hegyoldalak sziklái között. Mivel 
azonban a kecskék nyugtalan természetűek, 
a pásztor éjszakára kénytelen elválasztani 
őket a juhoktól az akol vagy az istálló bejá
ratánál. Hát ez az a mindennapi életből vett 
pillanatkép, melyet Jézus mondandójának 
érthetőbbé tételéhez felhasznál.

Ezt az ismert mondatot kellett megtalálnod az 
Ószövetségben. Hétről-hétre megadtam egy-egy 
magánhangzót, melyek segítségével rábukkan
hattál a keresett Igére, Sámuel első könyvének 3. 
részében, a 10. versben. Azok, akik hamar rábuk
kantak a helyes megfejtésre, hétről-hétre plusz 
kérdésekre is válaszolhattak, s így gyarapíthat- 
ták pontjaikat.

A plusz kérdésekre a válaszok a következők: 
A mondatot Sámuel mondja, akinek az édesany
ját Annának hívták. Sámuel Silóban nevelkedett, 
Éli főpap mellett.

A helyes megfejtéseket beküldők neveit és 
pontszámát lapunk következő számában közöl
jük.

BETÜREJTVÉNY

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Eléggé nem értékelhető könyv került a kö
zelmúltban a „könyvpiacra” ! SZOBORSOR
SOK -  nagyrészt fővárosunk szobrai, melyek
nek sorsa gyakran hazánk történetével, vagy 
akár saját életünk változásaival fonódott ösz- 
sze -  dicsőséges napokat és végtelenül szomo
rú időket tükrözve. Prohászka Lászlónak már 
korábban is jelentek meg hasonló témájú is-

Prohászka László

SZOBORSORSOK

Kornétás

Beszélő szobrok
mertető könyvecskéi, mint pl. a több nyelven 
kiadott „Budavár szobrai”, a címlapon Kisfa- 
ludi Strobl Zsigmond szinte jelképpé vált 
XVIII. századi Magyar Huszárjával. A közel 
200 oldalas SZOBORSORSOK, szép, képes 
összeállítás: történelem, irodalom, ismeretter
jesztés -  érdekfeszítő, sőt izgalmas olvas
mány. Vannak, akiket máris arra ösztönzött, 
hogy a helyszínen is gyönyörködjenek nagy 
szobrászaink művészi alkotásában, a szobrok, 
szoborcsoportok, emléktáblák múltat idéző, 
magyarságunkat, hitünket erősítő emlékeiben.

Az evangélikusság nagyjait is ott találjuk. 
Közülük néhánynak, vagy szobrának képét 
az Országos Evangélikus Múzeum tárlóiban 
is emgtalálni, mint pl. a niklai remete, Ber
zsenyi Dániel, Herman Ottó, M ikszáth Kál
mán, Gyóni Géza képei, vagy Petőfi, Kossuth 
kéziratok, relikviák. Prohászka könyve ko
moly, áldozatos munka eredménye, erre utal 
Ráday Mihály előszava: „...végre egy szemé
lyes hangvételű könyv, amely gondolatokat 
ébreszt, tettekre ösztönöz”. Az írta, aki maga 
is áldozatos munkával indította el -  TV adá
sain keresztül -  pusztuló értékeink megmenté
sét. Szinte elfelejtett neveket idéz, szobruk be
mutatásával, mint pl. a forrásfakasztó Zsig
mondy Vilmos bányamérnököt (érdemes lenne 
hosszabban megemlékezni róla!). A könyv ol
vasása közben idéződnek fel a szobrokról 
hallott történetek, féltörténetek, sok mende
monda most válik valósággá az iró-kutató le
írása nyomán. Mennyi -  hihetetlennek tűnő -  
igaz történet! A sok megdöbbentő szobortör
ténet -  az emberi butaság bosszantó és sok
szor már mosolyra fakasztó megnyilvánulá
sai. Tanulságos könyv, érdemes elolvasni. -  
Jó lenne, ha a szerző folytatná a SZOBOR-
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Kíváncsi várakozással szálltam 
fel a csömöri HÉV-re. Kíváncsi 
voltam, hogy az idei, immár a har
madik csömöri Keresztyén Köny- 
nyűzenei Fesztivál milyen lesz. 
Emlékeztem még jól a tavalyira, 
ahol én is felléphettem teológusok 
társaságában.

Várakozással tekintettem hát az 
előttem álló másfél nap elé.

1994. július 30-31. A csömöri 
fesztivál, ahogy ma a köztudatban 
él. Szinte fogalommá vált már.

Most itt ülök egy pádon és próbá
lom végiggondolni, mit vártam és 
mit kaptam az idei fesztiváltól. Ka
varognak, előjönnek a gondolatok. 
Eszembe jutnak az élmények, pozití
vak, negatívak, mert mindkettőből 
jutott idén elég. Hadd adjak egy rö
vid beszámolót arról, amit ezen a 
csömöri fesztiválon átéltem.

Kisebb-nagyobb nehézségek 
árán, a szervezés egyes hiányossá
gait helyrehozva, Solymár Péter 
áhítatával kezdődött az idei feszti
vál. Csend volt a teremben, ahol az 
idén jócskán maradtak üres he
lyek. A lelkész az áhítatban méltó 
kezdetet adott egy keresztyén ifjú
sági, zenei együttlétnek, megemlít
ve: milyen óriási talentum a zene, 
a zenei érzék, és milyen hatalmas 
szolgáló eszköz lehet a keresztyén 
ember életében.

Az áhítat után a polgármester 
kívánt minden jót a fesztivál részt
vevőinek. A zenekarok fellépési 
sorrendjének ismertetése után kez
detét vette a fesztivál. Pontosab
ban kezdetét vette volna terv sze
rint, ha ki nem derül, hogy a fellé
pő zenekarok, énekesek közül töb
ben hiányoznak.

Lázár Attila, az első fellépő nem 
érkezett meg. A Halesz basszusgi
tárosa 39 fok fölötti lázzal, priznic- 
ben feküdt hátul egy teremben. 
A Tandem együttesről sem volt 
semmi hír.

Többen összenéztünk: üres pad
sorok, alig néhány zenekar. -  Mi 
lesz ebből?! Az első fellépő, Lipták 
Tibor, azért valamelyest eloszlatta 
a kételyeket. Bravúros gitáijáték- 
nak és kellemes dallamoknak le
hettünk fültanúi. A terembe lassan 
visszaszállingóztak, akik az előbb 
még kifelé mentek. Nagy örö
münkre -  talán isteni gondviselés 
-  egy amerikai kis kórus jelent meg 
a szinen. A Beloved fergeteges ze
nei műsorral lépett fel. Duplán kel
lemes érzés volt rádöbbenni, hogy 
énekeik egy jó részét magyarul ad
ták elő, s azt kell mondani, kiváló 
kiejtéssel. És a legfontosabb az 
egészben az az őszinte szolgálni 
akarás, ami áradt ezekből a fiata
lokból. Nem azért jöttek ide, hogy 
csak zenéljenek, énekeljenek, jól 
érezzék magukat, hanem, hogy bi-
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Keresztyén zenei találkozó

zonyságot tegyenek Krisztusról, 
hogy szolgáljanak.

Csak az volt lehangoló, hogy a 
magyar keresztyén fiatalok között 
ismét megjelentek üres székek, so
rok. Hátulról pedig egyre erőseb
ben hallatszott a zaj, beszélgetés, 
nevetgélés. Nem vagyunk kíván
csiak a Krisztust szolgálókra, sőt 
egyszerű emberi produkciójukra 
sem. Furcsa. Akkor miért jövünk 
el egy ilyen alkalomra?

Újabb zenekar lépett fel, a 
WAFT. Nevük egy angol rövidí
tés: „nekünk is megbocsátatott”. 
Rockzenét játszottak és ahogy 
visszaemlékeztem a tavalyi játé
kukra, örömmel tapasztaltam, 
mennyit fejlődött ez az amúgy is jó 
zenekar. Zeneileg jók, igazán él
vezhetők voltak és náluk is érezte 
az ember a szolgálatot, mint fel
adatot egy ilyen zenei fesztiválon. 
Csupán egy dolog esett rosszul, 
amikor meghallottam, hogy a 
WAFT csak játsszon minél többet, 
mert nincs, aki fellépjen utánuk, 
mindössze egy zenekar.

Országos keresztyén zenei feszti
vál és a szervezés csak azt tudta 
elérni, hogy három fellépő legyen 
az első napon? Miért? -  Tört fel a 
kérdés. Valakinek be kell ugrania! 
Be is ugrott egy kéttagú „zenekar”. 
Gitár és furulya. Izgalmas, érdekes 
felállás. Vajon mit adnak elő?

Végighallgattam és nem tudom, 
mit adtak elő. Mindenféle kusza 
sorokat hallottunk, sokszor rend
kívül hamis hangokkal. Semmi
lyen keresztyén üzenetet nem tud
tam felfogni belőle. Ha ezt egy vi
lági koncerten tapasztalom, mit 
szólhatnék ellene, de ez egy keresz
tyén zenei fesztivál, ahol nem azért 
jövünk össze, hogy mindenféle hiá
bavalóságot hintsünk szét. S mé
gis, ennek a párosnak a közönség 
soraiban nagy sikere volt. „Jó buli 
zene volt” hallottam többfelől. 
Újabb kérdés merült fel bennem: 
most bizonyságot teszünk, hogy 
bulit rendezünk? Bulit a világ is 
tud rendezni! Akkor mennyivel 
adunk mi többet, mint a világ?'“

A nap záróeseménye a vacsora 
előtt a Promise zenekar fellépése 
volt. Hangos üdvrivalgás kö
szöntötte a zenekar tagjait, akik 
hiányosan bár, -  hiszen a basz- 
szusgitárosuk Amerikában van, 
-  de nagy örömére szolgáltak a 
közönségnek. A zenekar szinte 
próbák nélkül volt kénytelen ki
állni, mégis magas zenei élményt 
nyújtott. A Promise név eleve 
„minőséget” jelöl a keresztyén if
júsági berkekben, s most sem 
hagyta csalódni a fiatalokat.

Vacsora után az est „fény
pontja” következett. Ocsai Zol
tán és Smidéliusz Gábor új, kö-
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zös szerzeménye, a Barabbás 
oratórium. Igaz, a beígért fél
órás késésből háromnegyed óra 
lett a beállítási nehézségek miatt, 
de a lelkesedést, várakozást ez 
sem lohasztotta le.

Zeneileg nagyon jó részek voltak 
a darabban. Sajnos, a szöveget sok
szor nehezen lehetett érteni, de ez 
egy olyan dolog, amit gyakorlással 
könnyű kiküszöbölni.

Az este, mint általában, tánc
házzal zárult. Héber és magyar 
táncokat lehetett megtanulni.

Lassan-lassan aztán minden el
csendesedett.

Másnap reggel kilenctől a Ha
lesz együttes mégiscsak fellépett, 
mert a basszusgitárosuk jobban 
lett. Jó volt hallgatni őket. Tavaly 
óta ők is nagyon sokat fejlődtek 
zeneileg. Rendezett, szép előadás 
volt.

Utánuk következett volna a Ká
naán nevű együttes, akik 50 perces 
műsorral jelentkeztek eredetileg, de 
elfelejtettek megjelenni, így volt egy 
kis szabadidő a 11 órakor kezdődő 
istentisztelet előtt.

Idén az istentiszteletet nem a 
Művelődési Házban, hanem a 
templomban, a gyülekezettel 
együtt tartották. így sokkal job
ban lehetett a fesztivál résztvevőit 
és a gyülekezet tagjait egy egységbe 
hozni Isten színe előtt. Egy akarat
tal voltunk együtt egy tele temp
lomban. A fesztivál zenészei szol
gáltak a liturgiában. Az igét egy 
teológus hirdette.

A búcsúebéd után eloszlott, elu
tazott a tömeg.

Visszamaradtak a két nap emlé
kei, és itt maradt egy-két kérdés is:

-  Miért sikerült kevesebb zene
kart felléptetni az idén?

-  Miért voltak ilyen szembetűnő 
hiányosságok, hibák a szervezés
ben?

-  Miért van az, hogy néhányan 
csak előadni, fellépni szeretnének 
egy csömöri fesztiválon? Hová tűnt 
a szolgálni akarás?

-  Vajon képé's-é a Csőmön 
Fesztivál megújulni jövőfe'áhnyi-' 
ra, hogy ténylegesen Istennek szol
gálók közössége legyen, ne pedig 
világi zeneéhségünket csillapító 
koncerthétvége csupán?

-  Vajon Isten adja-e áldását a 
jövő évi hasonló rendezvényre?

Imádkozzunk azért, hogy Isten 
áldja meg a gondolatokat, az őszin
te, hű sáfári szolgálatot, hogy a ke
resztyén zenei fesztiválok is az 0  és 
csak az Ő dicsőségére szolgáljanak!

Egyébként a csömöri gyülekezet, 
mint minden évben, az idén is nagy 
áldozatkézséggel járult hozzá a 
fesztiválhoz. Ezen a munkáján va
lóban Isten áldását éreztem ma
gam is. B. J.

SORSOK kutatását és feltárását, hiszen kis 
hazánkban sok szobornak lehet még monda
nivalója.

A Kornétás kiadó, s a kaposvári nyomda 
jó segítőtársai voltak a szerzőnek.

Schelken Pálma

Zsigmond Vilmos áthelyezett mellszobra a Városligetben
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Gondolatok hétköznapjaink eseményeiről
A közelmúltban lezajlott parla- 

aenti választások miatt vált aktu- 
lissá annak felvetése, hogy a ke- 
esztény ember milyen mértékig 
oglalkozzon társadalmi-, közéleti-, 
politikai kérdésekkel. Töreked- 
sn-e aktív részvételre, akár parla- 
nenti képviselőségre is, mint 
gyik-másik lelkész vagy az orszá- 
;os felügyelő is teszi, vagy kialakít- 
a saját véleményét, támogassa azt 
íz irányzatot, amely hozzá legkö- elebb áll.

Ami az aktív részvételt illeti, 
nindig meglepő, ha egyházi sze- 
nélyiség beáll a közéleti szereplők 
órába és az egyház társadalmi 
tasznosságát hangsúlyozva, úgy 
ekinti az egyházat, mint csupán 
zociális-, oktatási, kulturális in- 
ézményt, és politikai szempontok 
ilapján vizsgálja, esetleg befolyá- 
olja az egyház tevékenységét, 
negnyil vánulásait.

Nem arról van szó, hogy korlá- 
ozni kellene kinek-kinek a véle- 
nénynyilvánítási szabadságát, de 
'itatható egyéni véleményt, megál- 
apításokat nem lenne szabad a 
íévaláírás mellett azzal a kiegészí- 
éssel közzé tenni, hogy a nyilatko- 
:ó vagy szerző „evangélikus lel- 
cész” vagy „az evangélikus egyház 
)rszágos felügyelője”. Ez ugyanis 
ízt az érzetet kelti a hallgatóban, 
üvasóban, hogy az evangélikus 
:gyház álláspontjáról értesül, mi- 
cözben nemegyszer politikai érdek 
:s nem az evangélikus hitvallás a 
notiváló tényező.

Az Országházban hangzott el, 
íogy a parlament újra fogja tár
gyalni „A lelkiismereti és vallás
szabadságról, valamint az egyhá- 
:akrór szóló törvényt. Ez az 1990. 
;vi IV. törvény mondja ki, hogy 
,az egyház az államtól elválasztva 
nűködik”, és szól arról is, hogy az 
igyházak „a hitélet körébe tartozó 
nunkálkodásuk mellett... a nem
zeti tudat ápolásával is jelentős sze
repet töltenek be az ország életé
jen”. Vajon a törvénynek amiatt 
cell-e változnia, mert az egyházak 
„költségvetési támogatása” is pár
ámén ti kötelezettség? Hallani ar
ról, hogy az állami támogatás meg
szüntetésén gondolkodnak. Azt 
t e ^ J k ^ g y ,  e g y h á z a k , egyre, 
inkább csak a hívek adományaiból 
tartsák fenn magukat, méghozzá 
úgy, hogy a hívek személyi jövede
lemadóikból levonhassák az egy
háznak fizetett összeget. Arról még 
nem hallani, hogy a nyugdíjasok, 
vagy kereset nélküliek esetében mi 
a megoldás. Érintheti ez az elkép
zelés a személyiségi jogokat is. So
kan nem értenének egyet még azzal 
sem, ha állami nyilvántartás ké
szülne arról, hogy ki melyik feleke- 
zethez tartozik. Most meg az adó
hivatal azt is nyilvántarthatná, 
hogy ki milyen összeggel támogat
ta gyülekezetét, illetve hitközségét.

Hogyan vélekedik erről a kérdés
ről egyik prominens egyházi tiszt
ségviselőnk, az országos felügyelő? 
Egyik napilapban „A hír szent, a 
vélemény szabad” rovatban, „Poli
tika, egyház, kereszténység” c. cik
kében fejti ki véleményét és így ír: 
„Ezért is hatott és hat idegenül, ha 
azzal kísérlik meg riogatni a lelké

szeket, a híveket, hogy kizárólago
san ennek vagy annak a politikai 
erőnek a kormányzása a garancia 
az egyházak támogatására. Jól néz 
ki a spirituális közösség, amely nem 
az Istenben bízva, hanem politikai 
erők kegyeitől várja a jövőjét. Az 
alapvető egyházpolitikai kérdés 
nem a támogatás, hanem a vallás- 
szabadság ügye.”

Az utolsó két idézett mondat 
nem annyira frappáns, mint 
amennyire lehangoló. Nem kellene 
megbántani azokat a testvéreket és 
kétségbe vonni még az Istenbe ve
tett bizodalmukat is, akik ismerve 
egyházunk -  és híveinek anyagi 
helyzetét, változatlanul szükséges
nek tartják a költségvetési támoga
tást.

Ne tekintse senki riogatásnak, de 
egyházi vezetőnktől elvárható len
ne, hogy most ne a felekezeten kívü
li és a hívő ember elismertségének 
kiegyensúlyozását szorgalmazza, 
hanem az egyház támogatásának a 
megmaradásáért tevékenykedjen.

Közismert, hogy a kormányzó- 
párt egyik képviselője evangélikus 
lelkész. Elképzelhető-e, hogy ak
kor, amikor az egyházak támogatá
sának várható csökkenéséről fog 
szavazni a parlament, a képviselő 
úr nem veti alá magát a szocialista 
frakciófegyelem megkövetelte 
együttszavazási kötelezettségnek? 
Remélhetjük-e, hogy ez esetben jól 
fog dönteni?

A bevezetőben említett második 
alternatíva az, amit vállalnunk ér
demes. A mai embert megszámlál
hatatlan hatás éri naponta. A kü
lönböző reklámoktól a természet- 
gyógyászatig valamilyen módon 
mindegyik szeretné befolyásolni. 
Hogy mit fogadjon el ezekből a 
gondolatokból és mit utasítson el, 
ahhoz a Szentírásban keresi az el
igazítást a keresztyén ember. Lehet, 
hogy ez a saját vélemény különböz
ni fog a divatos, propagált felfogás
tól és az idézett egyházpolitikai ál
lásponttól is.

Sok szó esik manapság a nemzeti 
gondolkodásról. Az említett cikk is 
foglalkozik vele. Vannak, akik úgy 
érzik, hogy a nemzeti elkötelezettség 
régi,: .túlfialadoti, .magatartás .és el-,. 
leniéibe®. áll .az.Lurópához„csaíla- 
kozás szándékával.

Mások viszont azt is észreveszik, 
hogy a sokszor példaképnek tekin
tett angolok mennyire húzódoznak 
a közös Európa gondolatától. Nem 
szeretnék feladni saját hagyomá
nyaikat, kultúrájukat, viselkedési 
formáikat, gondolkodásukat. Nyu- 
gat-Európa népei is tartanak az 
amerikanizálódástól, tömegkultú
rájuk térhódításától. Furcsa lenne 
azt állítani, hogy ezek a társadal
mak -  nemzeti érdekeik előtérbe 
helyezése vagy nemzeti érzelmeik 
miatt -  nem tartoznak Európához. 
Történelmi tanulmányaink során 
hányféle népről hallottunk vagy ol
vastunk, amelyek valaha léteztek, s 
mára nyomuk is alig maradt, mert 
feladták nyelvüket, vagy megfosz
tották őket etnikai karakterüktől.

Tudjuk viszont, hogy a zsidó nép 
megőrizte szétszórtságában is ha
gyományait, szent könyveit, ünne
peit, szokásait, hitét. A legnehezebb

körülmények között is rendkívül 
nagy gondot fordítva a nevelésre, és 
ha lehetett, a legkiválóbb mesterek
kel taníttatva a gyermekeket. Ennek 
is köszönhető, hogy újra megvaló
sult a szuverén zsidó állam, azon a 
területen, amelyet évezredekkel eze
lőtt már birtokoltak az ősök.

A Szentírásban olvassuk, amikor 
a kapemaumi százados a zsidók vé
neit küldte követségben Jézushoz 
haldokló szolgájának gyógyulásá
ért, akkor ők e szavakkal mutatták 
be a római katonatisztet az Úrnak: 
,JVféltó, hogy megtedd, mert szereti a 
mi nemzetünket.” Jézus nem feddte 
meg őket, mert nemzetük szeretetét 
érdemnek tekintették, hanem „Jézus 
tehát elment velük” és a beteg szol
gának visszaadta egészségét. (Lk.
7,1-10)

Visszatérve az előzőekben említett 
1990. évi IV. törvényhez, melynek 
idézett szakaszában a jogalkotó tő
lünk is elvárja a nemzeti tudat ápolá
sát. Ahogy hitünkből fakad annak 
megvallása is, úgy az sem szégyen, 
ha keresztyén létünkre szeretjük sa
ját népünket, azt az etnoszt, amely
hez tartozunk. Bátran tehetjük ezt, 
hiszen sem gyülekezeteinkre, sem is
koláinkra nem volt soha sem jellem
ző a kirekesztés, amire az említett 
cikk utal. Azért, mert akadnak a 
közéletben olyan szereplők is, akik 
csak politikai megfontolásokból ne
vezik magukat keresztyénynek, még 
nem ok arra, hogy sommásan elítél
jük a keresztyén-nemzeti gondolko
dást.

Mélyreható társadalmi-, gazdasá
gi változások korát éljük. A parla
menti tisztújítások után, az önkor
mányzati választások előtt számos 
személyi átrendeződésnek vagyunk 
tanúi. Szorgalmazzuk, mert szüksé
gét érezzük annak, hogy olyan evan
gélikusok hangja is megszólaljon, 
akik nem valamelyik párt politikáját 
akaiják egyházunkban képviselni, 
hanem hitünk igazságaiból semmit 
fel nem adva -  az útbaigazítást is 
szolgálatnak tekintve - , tájékoztat
nak, véleményt mondanak tiszta be
széddel, a nem egyszer hamis csengé
sű megszólalások helyett.

Horváth Miklós

A
SA JT Ó O SZ T Á L Y

K Ö ZLEM ÉN Y E

1994 . a u g u s z tu s  2 9 . és 
s z e p te m b e r  11. k ö z ö t t  
a  s a j tó o s z tá ly  P u s k in  

u tc a i  k ö z p o n t j a  ZÁRVA 
le sz , elköltözés m ia t t .  

E z  id ő  a l a t t  a  h e ly s z ín e n  
s e m  t u d n a k  s e n k i t  
k is z o lg á ln i .  1994 . 

s z e p te m b e r  1 2 - tő l k e z d v e  
a z  ú j k ö n y v e s b o l tb a n  

f o ly ik  a z  á r u s í t á s  a z  ú j 
h e ly e n :  VII. Üllői út 24. 

( S z e n tk i r á ly  u .  s a r o k .)  
a  földszinten

Segítség a nyugdíjra készülőknek
Megkeresett bennünket Haluska János a Gene

ráli Budapest Biztosító RT. üzletkötője.
-  M i késztette arra, hogy felkeressen bennün

ket?
-  Az első és legfontosabb oka az, hogy felhív

jam a hívő emberek figyelmét egy olyan lehetőség
re, amellyel ha élnek, azokkal az emberekkel tehet
nek jót, akiknek az élete és a hivatása a mások 
segítése.

-  Kire és mire gondol?
-  Elsősorban az egyház lelkészeire és alkalma

zottaira. S hogy mire? Felajánlom segítségemet ah
hoz, hogy a lelkészeknek és más egyházi alkalma
zottaknak nyugdíjkiegészitő biztosítást köthesse
nek.

-  Hogyan lehetséges ez?
-  Nagyon egyszerű. Az egyházközség vagy bár

mely más egyházi szervezet saját költségvetésük 
terhére fizethetnek ilyen biztosítást, azoknak a sze
mélyeknek, akiknek a közösség szeretné. Termé
szetesen mód van arra is, hogy azok a közösségek, 
akik nem tudnak fizetni a költségvetésük terhére, 
mert nem áll rendelkezésükre pénz, a gyülekezet 
közvetlen anyagi segítségével tegyék lehetővé egy
házi alkalmazottaknak az elfogadható nyugdíjat.

Talán azoknak a gyülekezeteknek hívnám fel 
külön a figyelmét erre a lehetőségre, akiknek nem 
áll módjában központi pénzből fedezni a havi 
ellenértéket, mert Ok azok, akiknek lelkészei keve
sebbet keresnek, ezáltal alacsonyabb lesz a nyugdí
juk, így a leginkább rászorult helyzetben vannak.

-  Mondana néhány példát, milyen havidíj teszi le
hetővé egy elfogadható összeg kifizetését?

-  Megpróbálom, bár igen nehéz feladat, hiszen 
mindenkinek személyreszólóan kell kiszámítani 
ezeket az értékeket, de természetesen állok rendel
kezésére. Nos, ha egy gyülekezet szeretne segíteni 
egy 45 éves lelkész nyugdíjának emelésében, akkor 
1100,- Ft díjfizetés esetén, a lelkész vagy bárki 
más, akiknek ezt a segítséget megadták, 60 éves 
korában 404 000,- Ft-ot vehet fel egy összegben.

Mondanék még egy példát. Ha a biztosítandó 
személy 50 éves, akkor kb. 1000,- Ft havidíj fejé
ben 170 000,- Ft-ot kap egy összegben.

Hozzátenném még, ismerve azt, hogy a lelkészek 
nem minden esetben mennek nyugdíjba 60 éves 
korukban, a biztosítás megköthető úgy, hogy a le
járatkor a biztosított 75 éves lehet maximum.

Még egy előnyét kiemelném ennek a megoldás
nak, ha a biztosított a tartam idején belül meghal, 
az általa megnevezett kedvezményezett minimum 
100 000,- Ft-ot vehet fel a biztosítótól.

Amennyiben sikerült felkeltenem az érdeklődé
süket, és e cikk olvasása után szeretnének segíteni 
az egyházi alkalmazottaknak, vagy Önök közül 
bárki úgy gondolja, hogy kötne egy nyugdíjkiegé
szítő biztosítást, az ország bármely pontján, ké
rem keressen meg levélben a 2600 Vác, Széche
nyi u. 3-7. 11/15. címen, vagy hívjon telefonon 
a 06(27)316-756-os, vagy 06(27)311-477-es szá
mon.

-  Köszönöm a beszélgetést.

EGY HUM ANISTA FŐÚR

Befolyásos és vagyonos főúri 
családból származott; ő maga is 
tovább erősítette családjának be
folyását, vagyonát és közéleti 
szereplését.

1498-ban született. Grazban, 
Bolognában, majd Rómában ta
nult, és szívta magába a huma
nista értékeket.

Amikor Werbőczy 1521-ben a 
törökök elleni segélyért Rómá
ban járt, a pénzsegélyt Kajetán 
bíboros hozta el Budára, akkor 
az ő kíséretében jött haza Ná- 
dasdy, hogy tolmácsa legyen a 
királynál. Ezután II. Lajos egyik 
legkedveltebb, legbefolyásosabb 
embere lett. Királyi megbízásból 
járt -  éppen a mohácsi csata ide
jén -  segélykérési ügyben, V. 
Károly császárnál, és a német 
birodalmi rendeknél. Mária ki
rálynéhoz csatlakozott, majd 
Ferdinánddal tárgyalt. Ő lett a 
budai várkapitány (1527).

1533-ban -  házasságkötése
kapcsán -  átpártolt Ferdinánd- 
hoz. Kanizsay Orsolyát vette fe
leségül, az egész Kanizsay va
gyon örökösét.

Buda elfoglalásakor Szolimán 
fogságába került. Átadta Szapo- 
lyainak. Kegyelmet kapott, sőt 
szolgálataiért jutalmul megkapta 
Fogarast és Husztot.

Nádasdy pályafutása töretle
nül ívelt felfelé: belső titkos ta
nácsos, horvát bán, országbíró, 
báró, majd nádor (1554) lett. 
(Érdekességként említjük meg, 
hogy menye volt a hírhedt Bá
thory Erzsébet, és unokája a le
fejezett Nádasdy Ferenc ország
bíró.)

Nádasdy Tamás birtokai főleg 
a nyugati határ mentén, és Szla
vóniában voltak; nagyobb köz
pontjaik pedig: Csepreg, Léka és 
Sárvár. Újító volt a termelésben, 
és az értékesítésben: korát mesz- 
sze meghaladó technikával, terv
szerűen gazdálkodott. Bécsi há
zát bornagykereskedésre is be
rendezte. Sokat költött a terme
lés fokozására, a termények érté
kesítésének megszervezésére, de

Koren Emil kitüntetése
A  M ag y ar K öztársaság  E lnöke augusztus 

19-én az  O rszágház kupo laterm ében  rende
ze tt ünnepségen m ás k itü n te te ttek  so ráb an  

D . Korén Emilnek
a  M ag y ar K ö z tá rsa ság  É rdem rend  kiske- 
resztje k itü n te té st adom án y o z ta  „éle tú tja  el
ism eréseként” .

Nádasdy Tamásról
a honvédelemre, nevelésre, tudo
mányra, közéletre is.

Vallásossága, sokoldalú tevé
kenysége . általánosan ismertté 
tette. Jól bánt török rabjaival is: 
„... nem egy rabja még kiszaba
dulása után is magasztalta em
berségét, és szelíd bánásmód
ját..."  (Takáts S.).

Dévai Biró Mátyás Sárváron, 
nála talált menedéket (1535/36), 
majd pedig Melanchton ajánlot
ta Dévait és Sylvestert (1537) 
Nádasdy figyelmébe és pártfogá
sába. Noha más események és 
adatok is arra vallanak, hogy -  
legalábbis egy időben, vagy egy 
ideig -  hajlott a lutheri reformá
ció felé, de Nádasdy lutheránus 
voltához ezek nem eléggé erős és 
nem eléggé meggyőző bizonyíté
kok, viszont: később fia lett a 
lutheri tanítás egyik legbuzgóbb 
hazai pártfogója.

Lapunk július 17-iki számának első 
oldalán beszámoltunk a Teológiai 
Akadémia tanévzáró üléséről. A déká
ni jelentésben írtunk arról, hogy a „Dr. 
Sólyom  Jenő A lapítvány" kuratóriuma 
odaítélte az ez évi díjat -  az emlékérmet 
és a pénzjutalmat -  Zügn Tamás kör
mendi esperesnek történeti munkájá
ért. Ugyanakkor a kuratórium -  méltá
nyolva id. Magassy Sándor ny. lelkész

Nádasdy azzal is segítette a 
reformáció ügyét, hogy a Sárvár 
melletti Uj szigeten iskolát
(1536) , majd pedig nyomdát
(1537) alapított, és ott a saját 
költségén adta ki Sylvester János 
Újszövetség-fordítását (1541). Ez 
az Újszövetség első, teljes, ma
gyar nyelvű fordítása és kiadása; 
ez az első nyomtatott, magyar 
nyelvű könyv hazánkban, benne 
az első magyar disztichonnal. 
Sylvester a reformációval rokon
szenvező tudós volt, aki elmé
lyült munkával dolgozott a bib
liai* igazság magyar nyelven tör
ténő megszólaltatásáért.

Nádasdy 1562. június 2-án 
halt meg, Egerváron.

Méltó arra, hogy mi is elisme
réssel és tisztelettel gondoljunk 
reá!

munkásságát az Onömasztikon össze
állításában - , neki az Alapítvány Em lé
kérm ét ítélte oda. Magassy Sándor a 
fe la ján lo tt kitüntetést nem fo g a d ta  el. 
Elhárító döntését -indoklással együtt 
-  a Kuratórium Elnökségével írásban 
is közölte hosszabb levelében. Kérésére 
ezzel a közléssel egészítjük ki múltkori 
írásunkat.

Szerkesztő

B. B.

KÉKÉN ANDRÁS „YAD VASHEM” 
KITÜNTETÉSE

Az izraeli „A vészkorszak mártírjai és hősei Emlékbizott
ság” igazgatójának, dr. Mordecai Paldielnek levele szerint,

Kékén András
néhai, áldott emlékű Deák téri lelkészünk, a II. világháború 
idején tanúsított önfeláldozó, embermentő tevékenységéért, 
1994. június 9-én m egkapta a „Világ igazai” kitüntetést 
(Righteous Among the Nations). A kitüntetés átadására ez 
év szeptemberében kerül sor.

A NÉM ETNYELVŰ EVANGÉLIKUS 
GYÜLEKEZET H ÍR EI:

Beate Brauckhoff lelkésznő, aki eddig a gyülekezet gondozását 
végezte, 1994. szeptember 4-én 10 órakor búcsúzik a gyülekezet
től.

A gyülekezet hat évre megválasztott lelkésze Dietrich Tigge- 
mann szeptember első napjaiban költözik Budapestre. Ünnepé
lyes beiktatása 1994. szeptember 11-én délelőtt 10 órakor lesz a 
Bécsi kapu téri kápolnában. Érdeklődőket, németajkú vendége
ket szeretettel várnak.

HELYREIGAZÍTÁS

D r .  B e lo h o rs z k y  F e re n c , a  K o s s u th  G im n á z iu m  ig a z g a tó ja

Ötven évvel ezelőtt -  1944. szeptember 1-jén vette 
át a nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázi
um igazgatását, miután Zsolnai Vilmos igazgató 40 
évi tanári munka után nyugalomba vonult.

A Belohorszkyak a történelmi Magyarország legé
szakibb megyéjéből, Árvából származnak. A dédapa 
evangélikus tanítóként működött. A nagyapa, Belo
horszky Gábor evangélikus főesperes volt Újvidéken. 
Az apa, Belohorszky János ügyvédként tevékenyke
dett ugyanott. Felesége Hornyánszky Mária, akinek 
édesapja budapesti, Aradi utcai nyomdájában sok 
evangélikus iskola tankönyve készült. Testvére Gá
bor, tüdőgyógyász főorvos volt a fővárosban, János 
mérnök és kelenföldi gyülekezetünk presbitere, felü
gyelője.

Dr. Belohorszky Ferenc 1905. január 1-jén született 
Újvidéken. A húszas évek elején édesapja hirtelen 
meghalt, a család kenyérkereső nélkül maradt. Haza
jöttek Magyarországra. A gimnázium utolsó évét 
Veszprémben a piaristáknál végezte. Ott is érettségi
zett. Továbbtanulásra anyagiak hiányában nem gon
dolhatott, ezért egy budapesti gyógyszertárban he
lyezkedett el. Itt ismerkedett meg Kosztolányi Dezső 
költővel, aki látva a tehetséges ifjú irodalmi érdeklő
dését, egy gazdag gyárosnál beajánlotta házitanító
nak. Az így szerzett jövedelme biztosította számára, 
hogy beiratkozhasson a bölcsészkarra és magyar-né
met szakos tanári oklevelet szerezzen. Császár pro
fesszor a Bessenyeiről írt szakdolgozatát doktori disz- 
szertációnak is elfogadta. Ezért szerette volt mondo
gatni : „Előbb lettem doktor, mint tanár”.

1930-ban kezdett tanítani Nyíregyházán az Evan
gélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. 1931-ben a 
gimnaizistákkal kiadta Bessenyei kisebb költeményeit., 
amelyet a Bessenyei-irodalom a mai napig is számon 
tart. 1936-ban megindította a Nyíregyházi Kossuth 
Diák című iskolai lapot.

Alig került Nyíregyházára, mindjárt bekapcsoló
dott a város kulturális életébe. A Bessenyei-kutató 
Belohorszky a Nyíregyházán működő Bessenyei Kör 
irodalmi szakosztályában kezdett tevékenykedni, 
majd a Társaság főtitkára lett és a Szabolcsi Szemle 
társszerkesztője. 1934-ben ő is résztvett Bartók Béla 
hangversenyének szervezésében, amely Nyíregyházán 
a Korona Szálló nagytermében zajlott le. 1939-ben a 
Bessenyei Kör keretében alakult meg a zeneiskola, 
melynek igazgatója Vikár Sándor, a Kálvineum ének
zene tanára lett, aki Kodály Zoltán növendéke volt. 
1940-ben Bessenyei hamvait a Bihar megyei Puszta- 
kovácsiból Nyíregyházára hozták és az Északi Teme

tőben temették el. Oroszlánrésze volt a költő hamvai
nak Szabolcsba hozatalában.

Cikkei jelentek meg a Protestáns Tanügyi Szemlé
ben, a Keresztyén Igazságban. Szinte felsorolhatatlan 
a különböző egyházi és társadalmi szervezetekben 
való részvétele, előadásainak, cikkeinek száma.

1941-ben dr. Belohorszky Ferenc a gimnázium 
Diákotthonának lett az igazgatója, felesége Argalás 
Sára francia szakos tanárnő a Diákotthon tanára. 
1944. szeptember 1-jén vette át a gimnázium igazgatá
sát. A tanítás nem kezdődött meg a harcok közelsége 
miatt. 1945 márciusában letartóztatták és 1945. június 
22-én a nyíregyházi Népbíróság 10 évi fegyházbünte
téssel sújtotta. Ebből 17 hónapot töltött ki.

Tanári pályáját ezután sem folytathatta. Gyógysze- 
részsegédi képesítése nyújtott számára megélhetést 
évtizedeken keresztül. Közel másfél évtizeden át taní
tott. Diákjaival ő tartotta a kapcsolatot az egész vilá
gon. Betegsége idején heteken át kórházi osztályomon 
tartózkodott. Nemcsak tanárként, osztályfőnökként, 
de emberként is jól ismertem őt és az egész családját. 
Feleségét és 3 fiát kísérte ki a temetőbe. Ő maga 86 
éves korában, 1991. március 8-án halt meg. Temeté
sén az az Endreffy Zoltán lelkész hirdette a feltámadás 
reménységét, aki segédlelkész korában Újvidéken 
szolgált, ahol megismerkedhetett dr. Belohorszky Fe
renc nagyapjának, Belohorszky Gábor egykori újvi
déki főesperes tevékenységével is. A temetésen, szol
gált még Megyer Lajos lelkész, valamint tanítványai: 
Lábossá Lajos esperes, püspökhelyettes és Lábossá 
László lelkész is.

Ötvenéves érettségi találkozónkon -  1994. június 
4-én -  álltuk körül a sírját. Most először fordult elő, 
hogy nem volt köztünk testileg is. A gimnáziumban 
az iskolai csengőt az a Garamvölgyi Róbertné szólal
tatta meg, aki 50 évvel ezelőtt is ellátta férjével a 
pedellusi teendőket. Dr. Bánszki István igazgató fo
gadta a 16 jubilánst, akiknek most először a gimnázi
um életében, adta át az arany emléklapokat. Ismertet
te az újra egyházi gimnázium jelenlegi helyzetét. Be
mutatta az újjávarázsolt dísztermet. Vázolta a jövő 
feladatait és meghívta a jubilánsokat az 1996-ban 
megrendezendő Kossuth Diákok Világtalálkozójára.

Dr. Bánszki István, aki alsós diákként járt a gimná
ziumba a mi időnkben, nemcsak tanítványa volt dr. 
Belohorszky Ferencnek, hanem munkájának folyta
tója is. A Bessenyei Társaság az ő vezetésével újjá
éledt. A Társaság első emlékérmét dr. Belohorszky 
Ferenc kapta évekkel ezelőtt.

Dr. Reményi Mihály
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----------NAPRÓL NAPRA > A VASÁRNAP IGÉJE ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. szeptember 4.

Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót 
tett veled. Zsolt 103,2
VASÁRNAP Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. ApCsel 2,46-47 (Zsolt 40,17; Lk 17,11-19; Róm 8,12-17; Zsolt 146). Szívderítő olvasni az első keresztyének odaszánt életéről, mejy azt mutatja, hogy szívükben az első helyen az Úr állt. Ennek gyümölcse az öröm volt minden megpróbáltatás ellenére, valamint a tiszta, lelkiismeret áltál nem terhelt szív, mert bűnbocsánatot nyertek. Használjuk ki, amíg lehet a gyülekezeti közösséget, alkalmakat, mert az idők gonoszak.
HÉTFŐ Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem -  így szól az Úr. Jer 29,13-14 (Zsid 11,6; 2Móz 18,1-12; 2Jn 1-13). Óriási a távolság Isten és az ember között, az ő szentsége és a mi bűneink között. Mégis közöttünk lakozik, mert szeret bennünket, és nem a vétkeinkre tekint. Megtalálhatjuk őt bizonyosan, mert ő már ránk talált és kiválasztott minket Jézus Krisztusban. Ezért teljes szívvel forduljunk hozzá, hogy megsegíthessen!
KEDD Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel a gonosznak minden tüzes nyilát kiolthatjátok. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Ef 6,16—17 (Zsolt 18,36; lTim 1,12-17; 3Jn 1-15). A felkészült katona nem feledkezhet el fegyvereiről. Azt le nem teheti, át nem adhatja. Ez életbevágóan fontos a lelki fegyverek esetében is! Melyikünk nem bizonytalanodott még el üdvössége felől? Nem véletlenül figyelmeztet bennünket az ige, hogy erősen higgyünk, Isten szavára figyeljünk, mely örök életet ígér.
S2ERDA Jézus mondja: Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. Ne hivassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok: a Krisztus. Mt 23,9—10

V

(lSám 2,2; IThessz 1,2-10; Zof 1,1-9). Csodálatos dolog, hogy egy Atyánk van, s így mi testvérei lehetünk egymásnak lelki értelemben. Közöttünk, emberek között nincsenek kiváltságosok -  egyenlőek vagyunk Isten szine előtt. Mégis szeretjük magunkat különbnek tartani a másiknál. Ne fogadjunk el olyan tiszteletet, mely csak Istent illeti meg, s ne helyezzünk senkit Isten helyébe!
CSÜTÖRTÖK Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért. 2Kir 19,34 (Lk 1,69, 71-72; 3Móz 9,22-10,5; Zof 2,1-7). Isten a mi pajzsunk és oltalmunk. Miért vesz ő minket a védelmébe? Kötelessége az oltalmába vennie? Vagy igyekezetünkkel, imádságainkkal érdemelhetjük ki? Nem. Eddig és ezután is meg nem szolgált és ki nem érdemelhető szeretetét élvezhetjük, önmagáért szabadít meg bennünket, ad győzelmet bűneink és a kísértések felett.
PÉffTEK Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve! Jób 1,21 (Róm 8,28; Mk 1,40—45; Zof 3,9-20). A legnehezebb próba elveszítem valamit vagy valakit. Mindig küzdünk, dolgozunk azért, amink van, s végül lassan-lassan mindentől meg kell válnunk. Semmit sem vihetünk magunkkal, mindent csak ideiglenesen kaptunk Istentől. A hívő émber azonban azt is tudja, hogy eljön az az idő Isten országában, amikor már semmit sem fogunk elveszíteni, hanem maradandó várost öröklünk. Minden I bánatot elfeledünk, ha Isten bennünket a keblére von. I
SZOMBAT Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem I azúrtetteit. Zsolt 118,17 (ÍJn 1,2; 2Thessz 2,13-17; Hab 1,1-11). A keresztyén ember szeretne mielőbb Urával találkozni. Különösen szenvedések között, idősen, elhagyatottan szeretnének Megváltójukkal sokan találkozni, földi problémájuktól végleg megszabadulni. Ne feledjük azonban, hogy amíg élünk, feladatot bízott ránk az Isten: amit tett velünk, mondjuk el amíg lehet, mert mástól nem fognak hallani az ő szeretetéről.

Baranka György I

Inkább...
Zsolt 84,11

Életünket végigkíséri az a tény, 
hogy újra meg újra választani, 
dönteni kell. Igaz, hogy a gyermek 
vagy a fiatal helyett sokszor szülei 
döntenek, de aztán jön a felnőtt 
kor, amikor már nem dönthet más 
helyette.

Ilyen döntések a pályaválasztás 
vagy a házasság, hogy csak a leg
fontosabbakat említsük. De ap
róbb dolgokban is szüntelenül 
döntenünk kell, pl. vásárlásnál, pi
acon, üzletben...

Sok ember nem szeret dönteni. 
Sok fiatal nem tud hivatást válasz
tani, mert voltaképp nem tudja mit 
akar, nem tud „mit kezdeni magá
val”.

A sok döntés közül messze ki
emelkedik egy, bár erre a legtöb
ben nem is gondolnak. A fontos és 
életbevágó döntéseid közepette ta
lán te sem tudod még, hogy igazán 
csak egy fontos:

-  Istennel, vagy Isten nélkül él
jek. ..

A 84. Zsoltár írója már döntött 
ebben a kérdésben. Az élet sok ta
pasztalata után világossá lett előtte:

-  „Inkább akarnék az én Iste
nem házának küszöbén ülni, hogy- 
sem lakni a gonosznak sátorában” 
(Károli)

Irigylésre méltó, amikor valaki 
előtt már világos, mit kell választa
nia. Még a régóta kínlódó súlyos 
beteg is érez valami megnyugvást, 
amikor úgy dönt, hogy inkább a 
kórház, a műtét, mint így kínlódni 
tovább. De a döntő kérdés az, 
hogy Isten felé mikor mondom ki az 
igent. Talán úgy, hogy elég volt 
már eddig a magam útját járnom 
(lPéter 4,3).

Érzed-e, hogy nálad is ez a nagy 
kérdés. Routsalainen Pál, a finn 
parasztpróféta mondta: „amíg a 
magam útján jártam, mindent el

rontottam.” A döntő kérdés az: 
elegem van-e már, nem a „világ
ból”, nem a körülményekből, nem 
másokból, családomból, munka
társaimból... -  hanem önmagam
bái.

Az új látás Jónás próféta törté
netében is ott kezdődött, amikor a 
viharban kétségbeesett matrózok
nak megvallotta: „Fogjatok meg, 
és dobjatok a tengerbe... mert tu
dom, hogy én miattam támadt ez a 
nagy vihar rátok.” (Jónás 1,12)

Ez a „miattam” -  ez a gyógyulás 
első jele! Boldog az, aki ezt már 
meglátta, és ki is meri végre mon
dani. Ebből elég. Nem akarok 
ezentúl a magam „bölcsessége” 
szerint járni. Átadom az uralmat 
Jézusnak.

A döntés, a választás bizalom 
kérdése.

És ha vége már a magamban 
bízásnak, jöhet a megoldás: Isten
re bízom az életemet. És meggyő
ződéssel vallom a Zsoltár írójával 
együtt: „Jobb egy nap a Te udva
raidban, mint máshol ezer...”

Gáncs Aladár

elkezdtünk imádkozni”
Körleveleknek is megvan a ma

guk sorsa. Legtöbbször elkallódik 
javarészük, még mielőtt a címzett
hez érne vagy éppen a címzett ke
zéből indulnak kallódó útjukra. 
Most két olyanról szólok, amely 
elért sokak kezébe -  és hatott.

A Református Hittudományi 
Kar hallgatói bocsátották ki. Mi
előtt azonban megszerkesztették, 
megírták és postára adták, „el
kezdtek imádkozni” -  írják mind
járt az első sorban. Teológiai hall
gatóktól szinte elvárja ezt az olva
só. Itt azonban nemcsak a szólam 
hangnemére figyel az ember, ha
nem a témára is, amelynek közepé
be vág az írás. „Elkezdtünk imád
kozni a Teológia falain belül Isten 
vezetéséért, mert még több dolog 
homályos volt előttünk. Ezután 
újabb és újabb munkatársak ér
keztek. Közösen sikerült program- 
tervezetünket megfogalmazni. 
Urunk vezetését láttuk abban is, 
hogy az egyik budapesti gyüleke
zet pincehelyiségét ajánlotta fel s 
egy alapítványi épületben is tart
hatunk majd alkalmakat a közel
jövőben.”

Mindez azért történik, hogy „fel 
vettessük a kapcsolatot kallódó 
fiatalokkal és segíthessük őket a 
szakmissziókhoz, bibliaórákra és 
segítsünk társadalmi beilleszkedé
sükben. Megkeresni és megtartani 
azt ami elveszett” -  tűzi ki célul 
Isten igéjét idézve a körlevél.

Kallódó fiatalok. Fiatalok a tár
sadalom peremén. Jól ismert, sok
szor olvasható és hallható fogal
mak. Ezek a fiatalok ott ülnek még

az általános iskolák padjaiban, ott 
vannak a széthullott családok 
gyermekei között. S hol még? Ut
cákon, lépten-nyomon, éjjel és 
nappal. Számuk statisztikai ada
tokkal nem bizonyítható. Ezrek? 
Tízezrek?

Furcsa, sokszor ismeretlen nevű 
anyagokkal, vegyszerekkel, mér
gekkel kínálnak meg gyermekeket. 
Szipuzások páráját nyelik, teaként 
isszák, vagy cigarettaként szívják 
mérgező füstjüket, hogy ne érezzék 
sorsuk, életük tikkasztó terhét. Ta
lán szorongásukat igyekeznek el
nyomni velük, vagy menekülési 
vágy hajtja őket a szerekhez.

A körlevelek felhívása ilyen fia
talokhoz akarja közel vinni a segí
teni kész embertársakat. Néha na
gyon nehéz megközelíteni őket. 
Nem szelíd bárányok ők. Feltűn
nek az éjszakai utcákon, támad
nak vagy menekülnek. Elbújnak 
nagy lakóházak sötét zugaiban... 
Türelmes kereséssel lehet csak né
ha rájuk találni. Még nehezebb 
megismerni bajaikat és megtartani 
őket az életben.

Harminc munkatárs, lelkészek 
és pszichiáterek akarnak hozzájuk 
jutni, ezért kezdtek imádkozni, 
imádsággal elindulni hozzájuk.

„Ebben a szolgálatban -  írják -  
elengedhetetlen a szakmai felké
szülés is.” Augusztus végére a 
munkatársak találkozót szervez
nek. A későbbiekben szeretnének 
majd eredményeikről beszámolni. 
A körlevél elméleti programot is 
hirdet. Három témakörben nyújt 
majd a program tanítást. A felké

szülés szeptemberben indul és 16 
előadásban ad szakmai tájékozta
tást. A körlevél útja így vezet to
vább. Felhívása kaput nyit min
denkinek a szolgálatra. „Reformá
tus, evangélikus teológiai hallga
tók, egyetemisták vagy középisko
lások jöjjenek. Örömmel küldjük 
el jelentkezőknek „hitelveinket” és 
„Szervezeti Szabályzatunkat” -  
szerte az ökuménében. Címünk: 
Református Lelkészi Hivatal 1011 
Budapest, Szilágyi Dezső tér 3., 
vagy Károli Gáspár Református 
Egyetem Hittudományi Kara 1092 
Budapest, Ráday utca 28.

Imádkozunk azért, hogy a kör
levelek ne kallódjanak el, hívásuk 
nyitott szívű társakra találjon.

M F-F Z

A KIÉ Nemzeti Szövetség 
1994. évi őszi programjai: 
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részvételi d íj: 6 0 0 ,- Ft 
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Csendesnapok Piliscsabán 
1994. szeptember 23-25. 
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jelentkezési határidő:
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Piliscsabán 
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részvételi d íj: 6 0 0 ,-  Ft 
jelentkezési határidő:
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a KIÉ irodában:

1085 Budapest, Horánszky u. 26.
Tel.: 06/1 1384144/59. m. Fax: 
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KITŐL JÖTT EZI Mt 12,22-30
Gondolom, sokan ismerik a zsi

dóság messiási várakozásait. Dávid 
házából várta a nép az eljövendő 
Messiást, aki majd megszabadítja 
őket mindentől, ami számukra rossz 
a földi életben. Ez tartotta a hitet a 
népben akkor is, amikor a fogság
ban voltak, és azalatt az idő alatt is, 
amikor idegen népek uralma alatt 
éltek. Úgy képzelték el a Messiás 
eljövetelét, mint egy győztes ural
kodóét. Isten elküldi a szabaditót, 
aki legyőzi a zsidó nép ellenségeit, 
idegen urait, s itt a Földön alapít 
majd egy új birodalmat. Azért volt 
többek között ilyen nagy ellenállás 
Jézussal szemben a farizeusok köré
ben, mert Jézus Messiás volta nem 
fért bele a Messiásról alkotott kép
be. Hiszen az nem lehet, hogy Izráel 
megszabadítója nem egy győzedel
mes király, hanem csak egy egysze
rű közember. Ráadásul mindenféle 
tisztátalan alakokkal áll kapcsolat
ban, s még meg is gyógyítja őket. 
Honnan van hatalma az ördögök 
kiűzésére? A vakságot és süketséget 
ugyanis démonikus betegségeknek 
tartották.

Kitől jött ez az ember? Rögtön 
meg is adják a választ önmaguk
nak. Ha ugye ez az ember nem a 
Messiás -  mert ugyebár nem lehet 
az - , akkor csak Belzebubtól, az 
ördögök fejedelmétől jöhetett. Mi
lyen szép elgondolás, mennyire lo
gikus, meg lehetünk nyugodva.

Erre Jézus -  kitalálva gondola
taikat -  válaszával telibe találja, és 
elnémítja őket. Egyszerűen meg 
sem tudtak szólalni, ha végiggon
dolták Jézus szavait.

Ha a gonosz a gonosszal szövet
kezik, akkor abból bizony minden 
egyéb dolog kisülhet, csak a szaba- 
dítás nem. De ha a gonosz megha- 
sonlik önmagával, akkor még na
gyobb lesz a csőd, és ebből sem lesz 
szabadi tás.

Figyeljük meg ezeket a monda
tokat. Kristálytiszta, farizeusi logi
kára épültek, és emiatt nem tudtak 
tovább replikázni Jézussal. Teljes 
a csőd, ezekre a mondatokra nem 
lehet válaszolni.

AZ EMBER?

Még meglepőbbek lehettek Jé
zus további gondolatai: Ha vi
szont én az Isten leikével űzöm ki 
az ördögöket, akkor már eljött az 
Isten országa. Erre aztán végképp 
nem számítottak. Még hogy itt, 
ebben a megszállt országban, ahol 
idegenek uralkodnak? Itt volna az 
Isten országa?

Azonban Jézus cselekedetei 
annyira világosak, egyértelműek, 
hogy inkább nem szólnak semmit. 
Elismerni nem akarják Jézus mes
siási voltát, viszont amit mond, az 
igaz. Akit Jézus' megszabadít, az 
valósággal szabad.

Fontos figyelmeztetés ez ne
künk, a ma emberének is. Amíg 
azon rágódunk, hogy tulajdonkép
pen kicsoda Jézus -  megpróbáljuk 
logikusan beleilleszteni a gondol
kodásunkba, vagy éppen száműzni 
onnan -, Ő addig is jelen van köz
tünk, értünk dolgozik, munkálko
dik, és megszabadít bennünket. 
Ezért kell vigyáznunk, hogy le ne 
késsük ezt a szabadítást.

Végül pedig figyelemreméltó Jé
zusnak az a mondata amivel vá
lasztási lehetőség elé állít bennün
ket. Aki nincs velem, ellenem van, 
és aki nem velem gyűjt, tékozol! 
Mi ez, ha nem egy lehetőség a vá
lasztásra. Nyugodtan eldönthet
jük, hogy melyik utat választjuk; 
de csak az egyik úton lehet elindul
ni! Az egyiken Jézus nélkül élve 
éppenhogy „vegetálunk”, nem tö
rődve azzal, ami az életünket tar
talmassá tehetné. A másik út Jé
zus, aki összegyűjti mindazt, ami 
végett földi életünk és Örök Éle
tünk adatott. „Én azért jöttem, 
hogy életük legyen és bővölködje- 
nek.” Ezért kell nekünk Jézust vá
lasztanunk, hogy el ne tékozoljuk 
azt, amit nekünk összegyűjtött!

Bácsi János

IM Á D K O Z Z U N K !

Kérünk Istenünk, segíts nekünk, hogy 
Jézusban felismerjük és elfogadjuk a 
M essiást, hiszen csak Vele, Benne, Álta
la lehet teljes az életünk. Ámen.

I . Becsikapu té r  de. 9. (tanévnyitó) (úrv.) 
Balicza Iv án ; de. 10. (ném et) B eata Brauck- 
hoff; de. I I .  (úrv .) ifi, H afenscher K ároly; 
du . 6. dr. Z sigm ondy Á rpád . X II. Szilágyi E. 
fasor 24. de. 9. ifi. H afenscher K ároly. M o- 
dori u. 6 . de. fél 10. Pesth idegkút, I I. Báthory 
u. 8 . de. fél 11 T akács József. Csillaghegy, 
ü l .  M á ty á s  k ir. ú t 31. de. 10. Ó buda, IÚ. 
Dévai Biró M . té r  de. 10. Bálin t László. Új
pest, IV . Leibstück M á ria  u. 36 -38 . de. 10. 
Blázy Lajos. V. D eák  té r  4 . de. 9. (úrv.) 
P in ter K áro ly ; de. 11. (ú rv .) Zászkaliczky 
P é ter; du . 6. Z ászkaliczky Péter. V D . Város
ligeti fasor 17. de. fél 10. (családi) M untag  
A ndorne, de. 11. (úrv .) Szirm ai Z o ltá n ; du. 
6. N agy Z oltán . V Ü I. Üllői ú t 24. de. fél 11. 
K ertész G éza. V III. K arácsony S . u. 31-33. 
de. 9. K ertész G éza. V III. R ákóczi ú t 57/b. 
de. 9. (szlovák) C selovszky F erenc. VHOL 
V ajda P é te r  u . 33. de. fél 10. F ab iny  Tam ás. 
IX . T haly  K álm án u. 28. de. 11. d r. Rédey 
Pál. K őbánya, X. K ápolna u. 14. de. fél 11. 
F ab iny  T am ás. X. Kerepesi ú t  69. de. 8. Sza- 
bóné M átra i M arianna . Kelenföld, XI. Bocs
kai ú t 10. de. 8. (úrv .) de. fél 10. (családi) 
Ferenczy E rzsébet; de. 11. (úrv .) Csepregi 
A n d rás; du . 6. M issura  T ibo r. X I. Ném etvöl
gyi ú t 138. de. 9. Csepregi A ndrás. Budahegy- 
vidék, XII. T a rtsa y  V. u. 11. de. 9. (úrv.). 
K őszeghy T am ás; de. 11. (ú rv .) K őszeghy 
T am ás; du . fél 7. T akács József. X III. K as
sák  Lajos u. 22. de. 10. ifi. K endeh  G yörgy. 
X in .  F rangepán  u. 43. de. 8. ifi. K endeh 
G yörgy. XIV . Lőcsei ú t  32. de. 11. (úrv.) 
S zaboné M á tra i M arian n a . X IV . G yarm at u. 
14. de. fél 10. S zabóné M á tra i M arianna. 
Pestújhely , XV . Tem plom  té r  de. 10. Bízik 
László. R ákospa lo ta , N agytem plom , XV. Ré
gifóti ú t 73. de. 10. Bolla Á rp ád . R ákosszent
m ihály, X V I. H ősök  tere  de. 10. d r. K arner 
Á goston . C inko ta , XV I. B a ttyány  I. u. de. fél
I I .  Szalay T am ás. M átyásfö ld , X V I. P rodám  
u. 24. de. 9. Szalay T am ás. R ákoshegy, XVD. 
Tessedik  S. té r  de. 9. (úrv .) K ó sa  László. 
R ákoscsaba, X V U . Péceii ú t 146. de. 9. F űke 
Szabolcs. R ákoskeresz tú r, X V U . P esti ú t
I I I .  de. fél 11. (úrv .) K ó sa  L ászló. R ákosli
get, X V H . G ózon G y. n. de. 11. (ú rv .) F űke 
Szabolcs. Pestszentlörinc , X V III. K ossuth tér 
3. de. 10. O ttjö rg  A lbert. Pestszentim re, 
X V III. R ákóczi ú t  83. (ref. tem plom ) de. há
rom negyed 8. O ttjö rg  Albert.- K ispest, XIX . 
Tem plom  té r  1. de. 10. Széli Bulcsú. XIX . 
K ispest, H u n g ária  ú t 37. de. 8. Széli Bulcsú. 
Pestszenterzsébet, XX . Ady E . u. 89. de. 10. 
G y ő ri Já n o s  Sám uel. C sepel, X X I. D eák  tér 
de. fél 11. M ezősi G yörgy. B udafok , X X II. 
J á té k  u . 16. de. 11. Solym ár A n d rás. T örök 
bálin t, S zen t István  ú t de. 9. So lym ár A ndrás. 
B udakeszi de. 8. T ak ács  József.

SZ E N T H Á R O M SÁ G  U T Á N  14. 
VA SÁ R N A PO N  az oltárterítő színe: 
zöld. A délelőtti istentisztelet oltár előtti 
igéje: Róm 7 ,4 -6 ; az igehirdetés alapi
géje: M t 12,22-30.

E R Ő S VÁR A M I ISTEN Ü N K  cím
mel egyházunk műsorát közvetíti a Kos
suth Rádió szeptember 5-én, hétfőn 
13.30-kor.

SZL O V ÁK  VA L L Á SO S FÉL
Ó RÁT közvetít a Kossuth rádió U R H  
sávja minden szombaton 18.30-tól. Az 
egyházi hírek után igehirdetés hallható. 
Egyházunk részéről Aradi András, Cse
lovszky Ferenc és- Kutyej Pál lelkészek 
szolgálatát kérték.

EVANG ÉLIK US R Á D IÓ M ISZ - 
SZ IÓ : 19.00-19.15-ig, 41 m-es rövid
hullám, 7385 kH z szeptember 3. szom
bat : M isszió a Himalája lejtőin -  Terray 
László; szeptember 4. vasárnap: Gémes 
István áhítata. Levelezési cím: Evangé
likus Rádiómisszió, 2142 Nagytarcsa, 
Pf. 19

HAZAI ESEMÉNYEK
A Kőszegi Gyurátz Ferenc Evangéli

kus Leánygimnázium Volt Növendékei
nek Egyesülete 1994. szeptember 17-én 
de. 10 órakor tartja évi rendes közgyű
lését. Helye: V., Deák tér 4 . 1. emelet, 
gyülekezeti tanácsterem.

A közgyűlésre és a baráti találkozóra 
nagy szeretettel várunk minden volt 
iskolatársunkat. Kéijük a hír tovább
adását!

Az egyesület vezetősége

A M agyar Börtönpasztorációs Társa
ság -  M écses Szeretetszolgálat -  imaté
mája szeptember 4-én: Imádkozzunk 
azért, elmélkedjünk arról, hogy a „Mé
cses” lelkiségi mozgalmunkba minél 
többen bekapcsolódjanak, és ezáltal 
egyre több önzetlen munkatársat nyer
hessünk!

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén a pesthidegkúti (Hideg
kúti út 64.) református templomban 
szeptember 11-én du. 4 órakor a Be- 
thesda Kórház gyermekmissziói mun
kájáról számol be dr. Dizséri Tamás 
orvos igazgató.

Isten iránti hálával tudatjuk, 
hogy az

Edvei Evangélikus Gyülekezet 
Edvi ü lés Gergely 

gályarab-lelkész emlékére 
EDVÉN

1994. szeptember 4-én, vasárnap 
du. 14 órakor 

emléktáblát avat.
Előadást tart 

dr. Fabiny Tibor 
egyháztörténész professzor. 
Erre az ünnepi alkalomra 

tisztelettel hívjuk és várjuk! 
Edvei Evangélikus 

Gyülekezet

A BETHÁNIA C.E. SZÖVETSÉG 
szeretettel meghívja az érdeklődőket és 
tagjait, őszi országos csendesnapjára 
1994. szeptember 17-én de. 10.-du. 4 
óráig a Budapest VIII., Salétrom u. 5. 
sz. alatti református templomba. Fő 
téma: EGYEK LEGYETEK! -  Étke
zéséről mindenki maga gondoskodik. -  
Megközelíthető: a 4-es vagy 6-os villa
mossal a Rákóczi térig.

BUD APEST-CSILLA G H EG Y

Szebik Imre püspök Donáth László 
lelkészt -  miután országgyűlési képvi
selővé választották -  képviselői tiszté
nek betöltése időtartamára egyházunk 
érvényes rendelkezése alapján 1994. jú
lius 1-től felmentette a csillaghegyi gyü
lekezet lelkészi szolgálata alól. Ugyan
ezen időponttól megbízta id. Görög Ti
bor ny. óbudai lelkészt a gyülekezet 
helyetteslelkészi teendőinek ellátásá
val.

KOM ÁROM

H A LÁ LO ZÁ S

Özv. Keve Lajosné, az ikladi gyüleke
zet volt lelkészének felesége 86 éves ko
rában elhúnyt. Temetése 1994. augusz
tus 29-én volt a Farkasréti temetőben. 
„Boldogok a halottak, akik az Úrban 
halnak meg...”

B udaörsön 1 vagy 2 d iák lán y n ak  szobák  
o lcsón  k iad ó k  k ö zp o n ti fű téses családi ház
b an . É r d . : 06-88-324-953 vagy F ö ld i M ihály , 
8200 V eszprém , S trom feld  u . 5/d.

A gyülekezet lelkészének, Oláhné 
Nagy Edinának gyermekápolási sza
badsága idejére segédlelkészi szolgálat
ra küldte ki Ihász Beatrix felavatott 
lelkészt.

H ATVAN

1994. szeptember 4-én, du. 3 órakor, 
a hatvani evangélikus templomnál ke
rül sor Sztehlo Gábor gyülekezetszer
vező lelkészünk emléktáblájának lelep
lezésére, D. Koren Emil ny. püspökhe
lyettes szolgálatával.

Erre az alkalomra minden érdeklő
dőt szeretettel várunk!

M EGJELENT! 
Terray László: Izrael és az 

evangélium
150 éves a Norvég M isszió  

64 oldal. Ára: 100 ,- Ft 
Kapható még:

Terray László: Küldetésben 
M issziótörténet dióhéjban 
150 oldal. Ára: 1 50 ,- Ft 

Kaphatók a Sajtóosztályon

BÜK

A gyülekezet templomának 210 éves 
évfordulója és a kívül-belül történt fe
lújítása alkalmából 1994. szeptember 
4-én, vasárnap de. 11. órakor hálaadó 
istentiszteletet tartanak, melynek szol
gálatát Szebik Imre püspök végzi.

Érdeklődőket, vendégeket szeretettel 
várnak.

BAKONYCSERNYE

A lelkészi hivatal új telefonszáma: 
(22) 413-024.

E ladó 71 m z-es I. em eleti 2% szobás telefo
no s lakás a l l .  kerü le tben  a  Szilágyi E . fasor
ban . É rdek lődn i 9 ó rá tó l 16 ó rá ig  lehet a  
138-2360-as te lefonszám on.

Budapesten k án to ri szo lgá la to t vállalok . 
É rdek lődn i a  142-5096-os te lefonszám on le
h e t a  déle lő tti ó rák b an .

Evangélikus
Élet

A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÄLY
Szerkesztőség és kiadóhivatal
Postafiók 500. BUDAPEST 1447.
Telefon: 138-2360
Árusítja a Kiadóhivatal és a
Magyar Posta RT.

Index: 25 211 ISSN 0133-1302 

Szedés:
Fényszedó Központ Kft.
(940058/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVARI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi tenesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij: fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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Evangélikus
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59. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 
1994. SZEPTEMBER 11. 

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 15. VASÁRNAP

O R S Z Á G O S
EVAN G ÉLIK U S

H ETILAP ÁRA: 25 Ft

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Barátaitokat szere tve
ne szeressétek  m eg azok hibáit is

A u g u s t i n u s

A TARTALOMBÓL

MERT ÉN HŰSÉGEDBEN BÍZOM!...

LUTHER MÁRTON ÉLETÉNEK 
NYOMDOKAIN JÁRTUNK...

SZOLGÁLAT -  ISTEN 
KEGYELMÉBŐL

Smidéliusz Zoltán esperes, dr. Harmati Béla püspök, 
Verasztó Sándor tabi lelkész

Konferencia Vraa-ban, Dániában
A köztudat szerint Dánia virágzó mezőgazdasága és fejlett ipara mellett népfőiskoláiról is nevezetes.A sok szigeten elterülő kis ország a népfőiskola őshazája. Itt létesítette az első népfőiskolát a dán evangélikus egyház és kultúra kimagasló személyisége, Grundtvig. Az ő áldott tevékenysége folytán jelentősen megváltozott a dán egyház, a társadalom, s különösképpen a vidéken élők élete.
Ma több mint száz népfőiskola 

működik Dániában. Ezek közül az egyik a Jütland félsziget csücskében, Vraa-ban. Idén nyáron itt gyü
lekeztek össze Európa több mint 
húsz országából azok, akik egyhá
zaik képviseletében arról tanács
koztak, hogy mi az egyház helyzete 
és feladata Európában, vidéken. 
A  Vraa-i népfőiskola ősi és modern épületei jó lehetőséget biztosítottak a közös munkához.A konferencia teljes és csoportos ülések keretében végezte munkáját. Az előadók között volt egyetemi tanár, lelkész, közgazdász, jogász, szervező, háziasszony stb.A konferenciát megtisztelte jelenlétével Soren Lodberg Hvaas 
Aalborg-i püspök, aki előadásában ismertette a dán egyház múltját, jelenét.Az előadások mellett igen fontos 
része volt a konferenciának az 
egyes egyházak küldötteinek beszá
molója saját országuk egyházainak 
helyzetéről, örömeiről, gondjairól. Egyházunkról e sorok írója tájékoztatta a jelenlevőket.Mind az előadásokból, mind a beszámolókból kitűnt, hogy Európa egyházainak viszonyai részben egyezők, részben eltérők. Mind Nyugaton, mind Keleten megfigyelhető a társadalom mozgása, a belső elvándorlás, a migráció, amely jelentősen kihat az egyes gyülekezetek életére.

Mindenütt több-kevesebb gondot 
jelent a munkanélküliség. Ezen a téren nagy a különbség a nyugat- és kelet-európai országok között. Az előbbiek már megtalálták és alkalmazzák a munkanélküliség kezelésének eszközeit, formáit, míg az utóbbiak most tanulják és próbálják.

Minden országban leértékelődött 
a mezőgazdaság szerepe, s ennek a 
vidéken, a falvakban élő, mezőgaz
dasággal foglalkozók a kárvallott
jai-

A konferencia résztvevői teljes 
egyetértésben megállapították, 
hogy miden országban, minden egy
háznak fe l kell ismernie, világosan 
kell látnia, hogy mi a feladata és 
mik a lehetőségei a vidéken élők 
szolgálatában.Elsődleges feladat mindenütt a helyi gyülekezetnek, mint közösségnek erősítése. Keresnünk kell azokat a formákat, kereteket, amelyekben élhetik közösségi életüket. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a különböző okokból hátrányos helyzetbe kerültek megtapasztalhassák a segítő szeretetet.Igen fontos, hogy a gyülekezet vezetői és tagjai egyetértésben, a saját szerepüknek megfelelően együtt dolgozzanak. A jo együtt- munkálkodásnak sok szép eredményéről hallhattunk beszámoló
kat.

A konferencia résztvevőinek módjuk volt helyszíni tapasztalatok szerzésére is. Meglátogattunk egy jól felszerelt farmergazdaságot. Láttunk különböző -  nap, szél- és bioenergiával működő las erőműveket, amelyek a közelükben fekvő településeket látják el elektromos energiával.Megcsodáltunk ősi templomokat. Részt vettünk egy énekes liturgiával tartott istentiszteleten.Sokan, sokfelől, sokfélék érkeztünk Vraa-ba, a szép környezetű, hangulatos városkába, s annak népfőiskolájába, hogy ott testvé-

Hazánk fővárosa adott otthont 1994. augusztus 19-26. között a Fórumnak. Kelenföldön, a József Attila Gimnáziumban zajlott a nagygyűlés, melyen mintegy 300 nő vett részt, 28 országból. A legkülönbözőbb felekezetekből jöttek össze a résztvevők: evangélikusok és reformátusok, római és görög katolikusok, baptisták, ortodoxok és néhányan Hongkongból, Koreából és Bang- ladesből.A Nők ökumenikus Fóruma 1982-ben alakult a svájci Gwatt-

Fényképalbumomban két olyan képet is őrzök, amelyek különösen kedvesek számomra. Az első egy nagy követ ábrázol, mely Svájcban, a gwatti konferenciaközpont bejáratánál áll. A másik egy csoportkép: néhány asszony látható, akik az első FÓRUM-Konferen- cia magyar résztvevői voltak 1982- ben. A két kép szimbolikus is lehet. Az első határkő, az első lépés volt nekünk, keresztény, európai asszonyoknak az út kezdetén. Akkor, ott ismeretlenek voltunk. Bizonytalan, félénk lépéseket tettünk egymás felé. Mégis! Döntő volt az a határkő! Tizenkét évvel ezelőtt Gwattban mi, keresztény, európai asszonyok közös útra léptünk.Istennek hála, a közösen megtett utat újabb és újabb határkövek jelzik: Järvenpää, York és most Budapest. Már nem vagyunk

rekként tanácskozzunk közös ügyeinkről, egyházaink időszerű kérdéseiről, gondjairól, örömeiről.A konferencián megerősödtünk abban a meggyőződésben, hogy az egyház jövője Isten kezében van. De rajtunk is múlik, hogy milyen lesz ez a jövő. Tisztában kell lennünk helyzetünkkel. Vállalnunk és teljesítenünk kell küldetésünket változó világunkban, Európában.Köszönet a konferencia szervezőinek a meghívásért, a szíves vendéglátásért és testvéri szeretetért.
Táborszky László

ban. 1986-ban a finnországi Jör- 
venpää-ben tartották második és 1990-ben az angliai Yorkban a harmadik konferenciájukat.A Fórum független az egyházaktól, azért, hogy olyan nőket is meg tudjanak szólítani, akik egyházukban otthonosan érzik magukat, de olyanokat is, akik nem találják helyüket az egyházakban. A Fórum tagjainak különbözősége végtelen és tagjaikat összeköti a vágy, hogy ezeket a különbözőségeket gazdagsággá változtassák. Speciális női problémákkal foglalkoznak, mint pl. a nők elleni erőszak kérdései, válás és családtervezés, vagy a háború és béke kérdései a nők szempontjából.Az egyházak nőtagjai azt tapasztalták, hogy az ökumenikus találkozók főként férfiakat, mint egyházi vezetőket szólítottak meg. „Nem konkurenciára és párhuzamos struktúrákra van szükség -  az együttműködés és kölcsönös szolidaritás legyen a devizánk nekünk, asszonyoknak az ökumenizmus- ban” -  mondta elnöki beszámolójában Elisabeth Raiser, a Fórum egyik társelnöke.A megnyitó istentiszteleten evangélikus lelkésznő tartotta az igehirdetést. Keveháziné Czégényi 
Klára igehirdetését alább közöljük.

idegenek egymásnak, boldogan nézünk a régi ismerősökre, egymásra mosolygunk, régi barátok köszöntik itt egymást. Sokat tudunk már egymásról, ismerjük a másik múltját. Tudunk küzdelmeiről, örömeiről, kudarcairól. Időről időre közösen fogalmazzuk meg hitünket Jézus Krisztusban és közös reménység köt össze bennünket.Az elmúlt években nemcsak az ismeretlenség és az előítéletek falai omlottak össze, amelyek eddig elválasztottak minket. Ledőlt az a fal is, mely oly hosszú ideig magasodott Kelet- és Nyugat-Európa között.Ma, e negyedik határkőnél, együtt kell Isten igéjének útmutatására figyelnünk, amikor itt köszöntünk benneteket, Jézus Krisztus nevében ISTEN HOZOTT Magyarországon!
( F olyta tás a 3. oldalon)

„Ne félj -  gondolj a jövőre!”
Budapesten tartotta nagygyűlését az Európai Keresztény Nők 

ökumenikus Fóruma

Ne féljetek! Bízzatok a jövőben, Istenben!
2Kor 5,17-20

TABLA A TEMPLOMAJTÓN: 
„BELÉPNI ÉLETVESZÉLYES!”

M egújult a somogydöröcskei templomunk

Az elmúlt évtizedek után igen sok templomunk szorult renoválásra, az 
utolsó néhány évben sok gyülekezetben meg is történtek a felújítások. 
Szinte minden hét végén hívják püspökeinket a hálaadás, újraszentelés 
alkalmára és ez egyik nagy örömünk. Jele ez gyülekezeteink élni akarásá
nak, megújult lelkületének. Hitvallás arról: kell a templom! De a címben 
jelzett figyelmeztető táblát még eddig egyetlen templomon sem láttuk. 
A somogydöröcskei maroknyi gyülekezet templomán hosszú éveken át volt 
látható a tábla: „Belépni életveszélyes!"

Emberileg van oka e templom leromlásának. Somogydöröcske azon falvak közé tartozott, ahonnan a gyülekezet nagy részét, a „svábokat” kitelepítették. Több százan hagyták el kényszerűségből házukat, vagyonukat, templomukat, falujukat és a valóban maroknyi maradék egy darabig még használhatta, de fenntartani, javítani nem tudta. Már azért sem, mert a templomba járást, a vallásuk gyakorlatát akadályozták, tiltották. így jutott a templom arra a sorsra, hogy bezárták és a tiltó, figyelmeztető táblát kiszögezték.

A megújult templom belső tere

Pedig a templom műemlék, a falunak is szinte egyetlen jeles épülete, nemzeti kincs.Utoljára 1989. május 1-jén tartottak istentiszteletet az „aranykonfirmáció” alkalmából, amikor már a kitelepítettek is hazajöhettek és együtt ünnepelhettek. Ekkor határozták el, hogy a templomot megmentik. Dr. Harmati Béla püspök elmondta, hogy amikor először tett látogatást az egyházmegyében, a legnagyobb gondként emlegették a somogydöröcskei templomot. A Megyei önkormányzatnál tett látogatása során az Önkormányzat elnöke, dr. Gye- 
nesei István is ezt az egyetlen gondot jelezte az evangélikus egyház vonatkozásában. Augusztus 20- án, nemzeti ünnepünkön gyülekezett össze a templomban a maroknyi itthoni gyülekezet és a kitelepítettek erre az ünnepre „hazajött” gyülekezete. Megtöltötték a templomot és könnyes szemekkel nézték a gyönyörűen megújított Isten házát.Az istentisztelet kétnyelvű volt, hogy ki-ki a maga anyanyelvén hallgathassa az evangéliumot. Dr. Harmati Béla püspök mellett Smidéliusz Zoltán esperes és 
Verasztó Sándor tabi lelkész szolgált, akinek szórványgyülekezetéhez tartozik Somogydöröcske is. Az igehirdetés Zsolt 105,1-2 versei alapján szólt arról, hogy Isten kegyelme újult meg a gyülekezeten. Vannak ma is csodák -  ez is azok közé tartozik. Műemlék templom, egy időben bontásra volt ítélve (!), gondot jelentett egyháznak is és a hatóságnak is, mégis megújulhatott. Ami e mögött van, az mind Isten munkája, kegyelme és a kiengesztelő- dés, megbékélés ténye.Szabad nekünk ma a csodákból élnünk. Ezzel a lélekkel lehet továbblépnünk. Sugározzon a csoda ezekből a falakból: az összefogás egyház és község, az evangélikus egyház és a megyei vezetés, az evangélikusok és más felekeze- tűek, a hazai egyház és a bajor testvéregyház között mutassa, hogy a csodából tanultunk. Megemlítette, hogy az oltárkép restaurálása több százezer forintba került volna, de a falu katolikus plébánosa szeretetből elvégezte ezt a

munkát. Ez az igazi ökumené -, egymás segítése.A megújított templomba új orgonát is állítottak, a düledező tornyot helyreállítva, benne a harangok is újra szólhatnak, a toronyórát is felújították, így minden arról beszélt, hogy az elet szava erősebb a halálnál, pusztulásnál.Az orgonát szentelésekor Trajt- 
ler Gábor orgonaművész szólaltatta meg. Eljött az oroszlányi 
gyülekezet énekkara is Nagy Dá
niel karnagy vezetésével. Az isten- tisztelet folyamán és az úrvacsoraosztás alatt énekeltek az áhítat segítésére.Az ünnepi alkalom befejezése a közgyűlésen történt, ahol hallottuk a felújítás történetét. Reid Jó
zsef felügyelő elmondta, hogy 1992-ben született meg a döntés, ez könnyű volt, de utána jöttek a nehézségek. Kárpótlást kaptak, a kitelepített rokonok gyűjtöttek és adtak. Országos Egyházunk és a Megyei Önkormányzat is segített. A helyi önkormányzat teljesen magáévá tette az ügyet, megbízták a polgármestert, Lesniczky Lász
lót, hogy a szervezés munkáját vegye kézbe. Tette is hűséggel és kitartással. Több, mint 600 000 forintot költöttek a rengeteg kézi segítség mellett. A polgármester maga is köszönetét mondott, hogy megértéssel fogadták a kérést itthon és külföldön is.... Dr. Gyenesei István a Megyei Önkormányzat elnöke is résztvett az istentiszteleten, elismerő szavakkal mondott köszönetét, hiszen ebben a kis községben sokat építettek az utóbbi években, de ez volt a betetőzés. Szép jelenete volt a közgyűlésnek, amikor a megye vezetője és a község polgármestere plaketteket és emléktárgyakat osztott szét a renoválást legjobban segítők között. Mindany- nyian két plakettet is kaptak: Somogy megye emlékplakettjét és So-

Trajtlcr Gábor orgonaművész 
megszólaltatja az új orgonát

mogydöröcske címerével díszített emléktárgyait.Smidéliusz Zoltán esperes Ez 17,24 versével köszöntött, rámutatva, hogy Isten teszi zöldellővé a száraz fát -  ez a templom is Isten ajándékából újult meg. Müller Já
nos a gyülekezet történetét is összefoglalva, saját versét olvasta fel -  hálaadásképpen. Reitinger Henrik a bajor testvéregyház és a diakónia neveben köszöntött és kívánt áldást a gyülekezetre. Galbavy József 
Jenő plébános a hit, remény és szeretet jegyében köszöntötte a gyülekezetét. Felszólalt Szerdahelyi Pál ny. lelkész is, aki 20 évig volt dö- röcskei lelkész, éppen a kitelepítés nehéz korszakában. Utalt a szomorú korszakra és bizonyságot tett, hogy annál nagyobb az öröm most, amikor a megújulás jelei mutatkoznak.Harmati Béla püspök köszönetét mondott Lesniczky László polgármesternek kitartó, céltudatos munkájáért és kiemelte Reitinger Henrik szolgálatát, akinek a dö- röcskei templom a hatvanadik volt, melynek renoválását szervező munkával és adományokkal segítette. Egyházunk hálás ezért a szolgálatáért.Az istentisztelet után a hősök emlékművénél volt koszorúzás, emlékezve a gyülekezet és a falu mai életéért életüket feláldozókra. Az ünnepre a németországi ringlai testvérközség küldöttsége is Dö- röcskére érkezett.

tszm

„A  SZ E R E T E T  ÁLTAL M U N K Á L K O D Ó  H IT ” (Gál 5,6)

Gyülekezeti diakónia Norvégiában 
-  és nálunk?

Mindazoknak, akik már gyülekezeti diakóniai szolgálatban állnak, s 
mindazoknak, akiknek szintén szívügyük, de még csak érdeklődnek iránta, 
konferenciát szervezünk a gyülekezeti diakóniai munkáról 1994. október 
1-jén, szombaton az Evangélikus Teológiai Akadémián (1141 Budapest, 
Rózsavölgyi köz 3.), s minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A TERVEZETT PROGRAM:

10,00-10,30: Áhítat: Szebik Imre püspök.
10.30- 11,30: „A gyülekezeti diakónia teológiája -  és gyakorlata Norvé

giában”. Előadó: Olav Fanuelsen, Oslo.
11.30- 11,45: Szünet.
11.45- 12,45: Az előadás megbeszélése.
12.45- 13,30: Ebéd.
13.30- 14,30: Hazai helyzetkép rövid beszámolók alapján:

a) Széchey Orsolya, Budavár: Norvégiái tapasztalatok átül
tetésének lehetőségei és kihívásai.
b) Szabóné Piri Zsuzsanna, Kiskőrös: Egy gyülekezet törek
vései és tapasztalatai.
c) Szanyi Éva szociológus (Népjóléti Minisztérium): Kiskö
zösségek szociális feladatai és lehetőségei Magyarországon 
a 90-es években.
d) A kezdetek Norvégiában.

14.30- 14,45: Szünet.
14.45- 15,45: Megbeszélés.
15.45- 16,00: összegezés.

A szeptember 27-ig írásban jelentkezőknek önköltségi áron ebédet bizto
sítunk. Kérésre az útiköltséghez támogatást igyekszünk nyújtani.

Budapest, 1994. július.

Itj. Kendeh György Dr. Reuss András
Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Teológiai 

Diakóniai Osztálya Akadémia
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F I A T A L O K N A KG Y E R M E K E K N E K

Egyszer kipróbálnám,
milyen elszáguldani a zsúfolt lelátó előtt,
úgy, hogy minden szem engem követ:
Csodálják a kocsimat, a gyorsaságom, a bátorságom. 
Ott lenne apa, anya, és ott lennél te is.
Engem figyelnétek mindannyian.
Csak én nem látnálak meg benneteket.
Mert a sebességtől a tízezres tömeg 
egyetlen színes folttá mosódna össze.
Egyszer kipróbálnám,
de azt hiszem, igazán nem is lenne olyan jó.
Mert nem látnám anya arcán a kis gödrőcskét, 
amikor mosolyog.
Nem látnám apa három ősz hajszálát,
és azt sem venném észre, hogy ott egy könnycsepp
a szemedben.

BEPILLANTÁS 
A PÉLDÁZATOK VILÁGÁBA

Nemrég indult sorozatunkban megpróbáljuk Jézus példá
zatain keresztül megismerni a kor néhány szokását, és az 
akkoriban használt eszközöket. Bízunk benne, hogy ez az 
ismeretanyag segít jobban megértenünk a példázatok mon
dandóját is.

Példázat egy ügyetlen földművesről?

Egy alkalommal ezt mondta Jézus tanítás közben: „Hall
játok! íme, kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, 
hogy egyik mag az útra esett, de jöttek a madarak, és felkap
kodták. Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a 
föld, és hamar felsarjadt, mert nem volt mély a talaj; amikor 
pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt 
gyökere, kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a 
tövi.seJc-jnegnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. 
A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, mivel kikelt 
és felnőtt, és meghozta harmincszorosát, hatvanszorosát, sőt 
százszorosát is.” (Mk 4,3-8)

Az európai viszonyok ismeretében az emberben felvetődik 
a kérdés: Hogy lehet az, hogy ez a magvető a magok három
negyed részét eltékozolta vetés közben, és csak egynegyed 
részét sikerült jó földbe vetnie? Hát ennyire ügyetlen lenne? 
Vagy netán a hanyagság következménye ez a gyenge hatás
fok? Ebben az esetben egyikről sincs szó. Ugyanis a Paleszti
nái parasztok ellentétben az európaiakkal, nem először szán
tottak, és azután vetettek, hanem pont fordítva.

A nyári szárazság idején a mező a birkák legeltetésére 
szolgált. Ilyenkor az állatok és az arra járó emberek letapos
ták a talajt, melyen ebben az évszakban csak kórók terem
tek. Az esős időszak beköszöntével a magvető először az 
enyhén ázott földre kiszórta a magot. Ezután vette az ekét, 
amellyel mintegy tíz centiméter mélységben fellazította a 
talajt. Az újabb esőzés bemosta a föld felszínén levő mago
kat a barázdákba, ahol növekedésnek indulhattak. Viszont 
a szántás során kiszaggatott kórókat összegyűjtve el lehetett 
távolítani a szántóföldről.

Ezek a képek jelennek meg a magvető példázatában. Az 
út az a terület, melyet az állatok és az emberek a nyár

folyamán keményre tapostak. A sziklás talajt úgy képzelhet
jük el, hogy a termőföld egyes sziklás vidékeken egészen 
vékony. Helyenként már a rövid eke is beleütközhet a talaj 
alatt levő sziklába. Az is gyakori, hogy a szántáskor nem 
sikerül az összes kórót eltávolítani, s az eső hatására az újból 
gyökeret enged.

így a példazatbeli magvető éppenhogy nem tékozol, hanem 
igyekszik a lehető legtöbb termőterületet kihasználni. Mivel 
előre nem tudhatja, hogy mely maggal mi fog történni, hogy 
elég mély lesz-e alatta a talaj, vagy kinő-e mellette egy kóró, 
esetleg felkapja-e egy madár, ezért inkább mindenhová szór.

így hirdeti Jézus az evangéliumot. Ilyen „pazarló” módon. 
Nem azt nézi, hogy a hallgatója farizeus, vagy vámszedő, 
galileai zsidó, vagy föníciai pogány. A lényeg,_ hogy a mag 
a lehető legtöbb helyre eljusson, s így a lehető legnagyobb 
esélye legyen a jó termésnek.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

A feladat ebben a játékban a mellékelt S x 4-es négyzethá
lóban egy keresztrejtvényt készíteni. Elárulom a meghatáro
zásokat, de összekeverve. Ha megtalálod rájuk a választ, 
megkapod a szavakat, amiket el kell helyezned a négyzethá
lóban a megfelelő helyre. Figyelj arra, hogy a szavakat víz
szintes és függőleges irányban is be lehet írni. A rejtvényben 
öt fekete kocka is elhelyezkedik. Hogy hol, erre is neked kell 
rájönnöd. Beküldendő az elkészített, kitöltött keresztrejt
vény. Kérlek benneteket, hogy megfejtéseiteket a lap dátu
mát követő keddig adjátok postára!

íme a meghatározások, természetesen összekeverve:
-  Jézus tanítványait nevezi ennek, s beszél arról is, hogy 

baj van, ha megízetlenül.
-  A silói szentély papja volt Sámuel gyermekkorában.
-  Szakái, de próféta is lehet ilyen.
-  Amikor Illés próféta a sareptai özvegynél járt, csodála

tos módon az olaj mellett ez sem fogyott ki a fazékból addig, 
míg az Úr esőt nem adott a földre.

-  Ószövetségi hősnő, aki annyira hűséges volt anyósához, 
hogy hajlandó volt követni őt egy számára idegen országba 
is. Az asszony neve szerepel Dávid, sőt Jézus családfájában is.

-  Háromszor tagadta meg az Urat, aki mégis kősziklának 
nevezte.

-  A keresztyének üldözőjéből vált Jézus apostolává.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

BÁR VAK VOLTAM...

Most látok!
Uram Istenem! Hogyan önthetném szavakba azt a csodát, 

mellyel a Szentlélek Isten meglátogatta meszleni táborunkat, 
a gyermekek szívében bűnbánatot ébresztett, megtérést 
adott? Hogyan köszönhetnénk meg Neked áldásaidat, hálá
ra hívó kegyelmedet, végtelen szeretetedet? Emberi szavaink 
olyan keveset tudnak elmondani. Lelked által szólj most az 
olvasókhoz, érintsd meg szívüket, úgy, ahogyan Meszlenben 
tetted!

Az augusztus eleji ifjúsági csendeshéten hatvannyolc fiatal 
vett részt Meszlen, Acsád, Nemescsó, valamint Mórichida, 
Kisbabot gyülekezeteiből. A legkisebb gyermek nyolcéves 
volt, a legidősebb tizennyolc. Különböző gondolkodású fia
talok; Isten után vágyakozók, vallásosak, kérdezők, kérdés 
nélküliek, templomot kerülők, hitetlenek, világiak. Az Úrnál 
semmi sem lehetetlen: vallásost és hitetlent egyaránt megszó
lít, keres igéjével.

A délelőtti előadások témája a vakon született ember 
meggyógyítása volt. Minden tanítás arra figyelmeztette a 
fiatalokat, hogy ne vakon menjenek haza, hogy téljenek 
meg, hogy ne meneküljenek Jézus szava, érintése elől. Aka
rata ellenére senkit sem lehet meggyógyítani. (A vak is enge
delmeskedett Jézusnak, elment, megmosakodott a Siloám 
tavában és már látott, amikor visszatért.) Jézus a mi bele
egyezésünket várja, hogy bennünket is meggyógyíthasson.

Meszlenben az egész falu hetekkel előbb készült a fiatalok 
fogadására. A háttérmunkákat a gyülekezet vállalta: az asz-

szonyok tálaltak, terítettek, mosogattak, süteményt sütöt
tek, dinnyét hűtöttek. Az egész napos munka után azonban 
valamennyien éljöttek az esti evangélizációra a templomba, 
ahol az irgalmas samaritánus története adott számunkra 
útmutatást. Igehirdetéssel naponként Menyesné Uram Zsu
zsanna uraiújfalui, Szabó András mórichidai és Verasztó 
János nemescsói lelkészek szolgáltak. A hetven lelkes mesz
leni gyülekezet temploma esténként Istent dicsérő és magasz
taló énekszótól volt hangos. Fiatal és idős együtt énekelte: 
„Jézus, neved oly csodálatos...”

A lelkészek mellett öt nem lelkész fiatal segített. Reggelen
ként együtt imádkoztunk, adtunk hálát az Úrnak és könyö
rögtünk a Lélek áldásaiért. Valamennyiünk csoportjában 
arról beszélgettünk, hogy a Szentlélek Isten nyitja meg sze
münket, adja vissza látásunkat, ébreszt hi tét. bennünk.. Hor, 
gyan szabadulhatunk bűneink börtönéből, megköfözöttsé- 
günkből, hitetlenségünkből? Csak az Úr Jézus kegyelme 
által.

Csütörtökön, egy beszélgetés során Isten ellen elkövetett 
bűneik megismerése rettegést és félelmet keltett a nagylá
nyok szívében. Jézus nyitotta meg szemüket, gyógyította 
meg vakságukat, bocsátotta meg bűneiket. Kőszívűk helyé
be hússzívet adott, melyben már nem önmaguk vannak első 
helyen, hanem Uruk és Megváltójuk.

Aznap a kisebbek elég nyugtalanok voltak. Nem értették, 
mi történt a nagyobbakkal. Jézus haláláról és a megtérésről 
kérdezősködtek. Mi is fogunk majd sírni? Honnan tudom, 
hogy megtértem?

A péntek esti evangélizáción őket is megszólította az Úr. 
Már nem kérdeztek semmit, bűnnel terhelten roskadtak az 
Úr elé. Együtt sírtunk a megtérő bűnösökkel, átérezve, hogy 
a megtérés és a hit mindenestül Isten ajándéka, és hogy milyen 
bűnös, gyarló emberek vagyunk. Semmit nem tehetünk, ha 
nem adja meg az Úr. Nagy volt az öröm a mennyben és 
közöttünk is, mert Isten igéje alatt többen összetörtek. Vi
gasztalást az evangélium adott, örömöt az Úr Jézus Krisztus,

aki elveszett lelkeket keresett meg, és szabadított ki a jelenle
gi gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint.

' Szombaton fiúk születtek újjá és indultak el az új élet 
útján. Csodálatos volt látni ott, a táborban, ahogyan elhagy
ták azokat a dolgokat, melyek előzőleg fontosak voltak 
számukra. Az egész tábor élete megváltozott: a gyerekek 
elkezdtek Bibliát olvasni, az Úrról beszélgetni. Eddig Isten 
nélkül éltek és békétlenek voltak, most azonban békességre 
találtak. Esténként az Úr Jézusról tettek bizonyságot, örven
deztek szabadításának.

A vasárnapi istentiszteleten egy-egy igével áldották meg a 
megtérőket, megerősítvén bennük, hogy ami velük történt, 
nem érzelmi fellángolás és élmény volt csupán, hanem teljes 
odaadás, odaszánás az Úrnak. 31-en álltak az Úr oltáránál. 
A gyerekekből igazi gyülekezet vált. összetartoznak ők 
örökké, örök boldogságban ujjonghatnak, mert hivatalosak 
a Bárány menyegzőjének vacsorájára.

Urunk Jézusunk! Hálás szívvel köszönjük meg Neked, 
hogy Te bűnhődtél, hogy nekünk békességünk legyen! Kö
szönjük, hogy sebeid árán gyógyultunk meg, hogy Te hor
doztad bűneinket! Köszönjük, hogy bűnbocsátó szeretetedet 
és irgalmadat ma is átélhetjük, és átélhettük Meszlenben, a 
csendeshéten is! Könyörülj azokon, akik még nem Veled, 
nem Benned élnek! A Te hatalmadban van, Urunk, hogy 
megnyiss szíveket és szemeket, megszólíts Lelkeddel embere
ket. Áldott légy Urunk élő igédért! Ámen. Bállá Emőke

ASSISI FERENC:

Naphimnusz
-  Sík Sándor fordítása —

Mindenható felséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás 
És minden áldás,
Minden egyedül Téged illet, Fölség,
És nem méltó ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy Uram s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk a nap,
Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a Te 
világosságodat!
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A Te képed, fölséges.

Áldjon, Uram, Téged hold nénénk és minden 
csillaga az égnek!
Ő ket az égen alkotta kezed fényesnek, 
drága szépnek!
Áldjon, Uram, Téged szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
Kik által élteted minden Te alkotásod.

Áldjon, Uram, Tégedet víz húgunk,
Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos! 
Áldjon, Uram, tflz bátyánk,
Vele gyújtasz világot éjszakán.

• ■ És szép 6 és erős, hatalmas és vidám.

Áldjon, Uram, Téged földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket 
és színes virágokat.

Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki 
szerelmedért másnak megbocsát,
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát,
Boldogok, akik tűrnek békességei,
M ert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak!
És boldogok, kik magukat megadták 
szent akaratodnak,
A második halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát Neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok!

„EMBER A Z  EMBERTELENSÉGBEN”
Kiállítás az I. világháborús időkről -  a másik oldalról

~\Jovember végéig tekinthető meg a Széchenyi 
1 V  Könyvtárban az a Hadtörténeti Múzeummal kö
zösen rendezett, az I. világháborúra emlékeztető kiállí
tás, mely újszerűségében is figyelemreméltó. A kiállítás 
alapgondolatát lelkes szervezője, dr. Lugosi József így 
foglalta össze az előkészületek kezdetén: „...Ezt a 
háborút mára békévé oldotta az emlékezés. Az első 
világháborús hősi emlékművek a legeldugottabb falucs
kában is örök időkön át hirdetik hőseink neveit, emlé
két. Húsz viszonylagos békeév eltelte után, újabb, még 
hosszabb és még rettenetesebb világégés következett.

Az első világháború szenvedéseit túlszárnyalta, elhomá
lyosította a második világháború. -  Új nemzedékek 
nőttek fel, s az emberek többnyire már csak hallomás
ból tudnak valamit arról, ami dédapáikkal, nagyapáik
kal, apáikkal a XX. század elején történt."

Ez a kiállítás merőben eltér az ezt a témát érintő

eddigi kiállításoktól, könyvek, monográfiák mondani
valójától, a nagy háború bemutatásától, a szokványos 
ezredtörténeti leírásoktól, melyek elsősorban a hadá
szati eseményeket kutatták, tárgyalták. A Széchenyi 
Könyvtár mostanában restaurált óriási korabeli fotó
anyagából, a Hadtörténeti Múzeum és több intézet 
kölcsön adott tárgyi (kitüntetések, rendjelek, fegyve
rek, iratok, mindennapi használati tárgyak, postai leve
lezőlapok, élelmiszer jegyek, igazolványok stb.) gyűjte
ményéből a négy év állóháborúban a frontkatona min
dennapját, otthontalanságát s a hátország, a család 
gondokkal teli hétköznapjait mutatja be, a levelet, 
„pakkot", hazait váró, de mindenképpen szeretetre, 
békére vágyó embert -  az 1914-1918-as éveket a másik 
oldalról. A csaták pillanatnyi szünetében, ünnepek vá- 
rásában a fronton, vagy az otthon maradottak életének 
váltakozó szakaszaiban az „embert" látjuk. A képek 
rendezett sokaságában, gondolatait, életérzését ismer
jük meg akárcsak egy furulya, egy képkeret faragásá
ból, egy levelezőlapra erősített hervadó virágról. 
A front mögötti katonaélet -  a halál közelségében, és 
a várakozással vagy éppen kétségbeeséssel teli hátor
szág kicsinyeinek, nagyjainak élete a háború mind na
gyobb terheinek viselése közepette. És közben -  itt és 
ott -  apró örömök, könnyes mosolyok. S  a múzsák sem 
hallgattak: sem a halál árnyékában, se itthon. Ezt idézi 
a kiállítás befejező része: a zene, az irodalom, a képző
művészet, a színház segített a nehéz időket is kicsit 
elviselhetőbbé tenni. A hátország és a front legbensőbb 
érzéseit tolmácsolták képzőművészek, költők, írók, 
muzsikusok.

Ady 1916 szeptemberében irt soraiból vették a rende
zők a kiállítás címét, mellyel éppen arra akartak rámu
tatni, hogyan tudtak egyesek emberek maradni az em
bertelenségben:

É kes m agyarnak soha szebbet 
S zá z  m enny és p o ko l sem  adhato tt:
Em ber az embertelenségben,
M agyar az űzö tt magyarságban,
Újból-élő és m akacs halott.

A kiállítás első termében látható fényképek a tábori 
lelkészek szolgálatát is mutatják, akik mindenkor lelki 
támaszként álltak a harctereken a katonák mellett, 
segítették az ünnepeket, a karácsonyt, a húsvétot a 
szeretteiktől távol elviselni. Itt látni a Luther.-kabátba 
öltöztetett evangélikus tábori lelkészbábut, és a szer
tartás kegytárgyait. A Hadtörténeti Múzeum idősebb 
Harmati Béla tábori lelkészi öltözetét, barettjét, 
Agendáját, a tábori ostyatartó- és kehelykészletét 
kérte el a kiállításra. Az Országos Evangélikus Mú
zeum is segítette Bibliával, kereszttel és más egyházi 
tárgyakkal a kiállítás „tábori lelkészszolgálat" részle
gét.

A Hadtörténeti Múzeum és a Széchenyi Könyvtár 
munkatársai, restaurátorok, gyűjtők, rendezők törté
nelmünk egy kevésbé ismert területére irányították a 
figyelmet ezzel a szomorúan szép, de a valóságos múltat 
idéző összeállítással.

Sebeiken Pálma
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„Mert én hűségedben bízom!...99
85 esztendő, 55 együtt töltött év a házastárssal Isten kegyelméből

Idős lelkésztestvéreink élete, szolgálata, örömeik és próbatételeik tanul
ságul is adatnak a fiatalabb nemzedék számára. Hűségük és Krisztushoz 
való ragaszkodásuk beleépül a gyülekezetek, így egész egyházunk jele
nébe.

Ebben az évben Fónyad Pál nyugalmazott lelkész és felesége, Márta néni kettős hálaadással állhatott oda Isten színe elé. Nagykanizsai 
otthonukban 85. születésnapot, illetve 55 éves házassági évfordulójukat 
ünnepelték.

Kórházban töltött hónapok, betegség és sok fájdalom próbatételén át 
vezetett az út e kettős évfordulóig. Mégis lelkésztestvérünk így vall erről 
az időszakról: „elmélyített mindkettőnket az imádkozásban és az Istenre 
hagyatkozásban. Újra és újra felragyogtatta előttünk Isten Szentlelke 
életünket végigkísérő kedves igénket: »Elég neked az én kegyelmem, mert 
az én erőm erőtlenség által ér célhoz.« (2Kor 12,9)”

A földi pálya ilyen állomásai alkalmat adnak a keresztyén embernek 
arra, hogy visszatekintsen, s mindenben ott lássa és keresse Isten atyai 
szeretetét.

Pali bácsit először az indulás
ról, életpályája alakulásáról kér
dezem.

F. P.: Barcson születtem lévita tanitó gyermekeként. Csurgón a Református Gimnáziumban érettségiztem, majd 1927-ben nyertem felvételt a soproni Teológiai Fakultásra. Indító igém az Apostolok Cselekedetei 1,8 verse volt: „...és lesztek nékem tanúim ...” 1931. június 21-én avatott lelkésszé 9 társammal együtt Ka- 
pi Béla püspök a soproni templomban. 1931-32 tanévben Lipcsében és Erlangenben folytattam tanulmányokat. Sommer- lath, Althaus és Elért professzorok voltak rám meghatározó hatással. A lelkészi szolgálat állomásai voltak: Barcs-Nagyatád- Somogyszob-Felsőnána. öskün, Sárváron mint helyettes szolgáltam. 1934-ben kaptam először helyettesi megbízatást Sopronban, közben még ebben az evben négy hónapot a magyarbólyi gyülekezetben szolgáltam, majd visszakerülve, a soproni gyülekezet segédlelkésze lettem. Itt a sokoldalú és sokféle munkaterület bőséges lehetőséget nyújtott az ige- hirdetői és a gyakorlati életre való felkészüléshez.1937-ben küldettem ki az iha- rosberényi gyülekezetbe, ahol azután egyhangú bizalommal lelkésszé választottak. Mindvégig ueleg szálak fűztek ehhez a gyülekezethez. 1951-ben kellett elbú- :súznom szeretett híveimtől, mert 
i második világháború alatt s az ízt követő években megtapasztalt »ok embertelen beszéd és cseleke- let ellen felemeltem szavamat. Megtudtam azt is, hogy rajta vagyunk a kitelepítési listán. Ugyan- ikkor üresedett a nagykanizsai lel- cészi állás, s a szolgálatba ugyan- szén év karácsony második ünne- jén nyertem beiktatást. Itt 1987-ig endes lelkészként, 1990 augusztusáig pedig nyugdíjasként munkál- codtam. Bár 18 évig voltam espe

reshelyettes, mégis teológiai és poli
tikai meggyőződésem miatt nem 
kaptam választást, sőt minden köz
egyházi tisztségből kizártak. Ennek 
egyik oka az is volt, hogy Ordass 
Lajos püspök útjához tartozónak 
vallottam magam. Az egyházmegyében, az egyházon belüli testvérieden bánásmód minden szomorúságának elhordozásában a nagy- kanizsai gyülekezet hűséges ragaszkodásával erősített. Szívemben nincs harag és neheztelés senki iránt.-  Mit jelentett a családi háttér a 
szolgálatban?

F. P .: Családon belül feleségem volt segítő szeretetével támaszom. Kitartó munkatárs volt a gyülekezeti szolgálatokban, gyermekórákon, család-, és beteglátogatások során. Három gyermekünket hitben, szeretetben nevelhettük, bár őket is sok igazságtalanság és meg nem értés érte egyházi illetékesek részéről is. Fiainknak el is kellett hagyniuk az országot ahhoz, hogy tanulmányaikat befejezhessék, illetve, hogy az lehessen hivatásuk, amit itthon sajnos nem érhettek volna el. így lehetett azután Péter fiunk Svédországban orvos, az itthoni kétévi téglagyári kemény munka után, mivel nem javasolták továbbtanulásra. Pali fiunk pedig Ausztriában kellett, hogy elvégezze a teológiát, mert itthon nem nyert volna felszentelést, csak az AEH engedélyével. Otthonunkban sok ember talált segítségre, lelki megértésre és anyagi támogatásra.

-  Mit tudna elmondani Pali bácsi 
az elmúlt 40 esztendő szolgálatának 
tapasztalatairól?

F. P .: Csodálatos volt az, hogy Isten próbatételként adta ezt a negyven évet, de a próbatételben a gyülekezetek mégis megmaradtak. Megcsappant lélekszámban ugyan, de folyt a rendszeres isten- tiszteleti élet, az ifjúsági és gyermekmunka, a diakóniai szolgálat és különösképpen a családlátogatások. A családlátogatásokat nagyon szerettem. Különös tekintettel voltam a betegek látogatására, s ha egy beteg úrvacsorára készült, mindig ugyanazt az igét olvastam, hogy az megmaradjon emlékezetében. A hozzánk jött embereket mindig nagy szeretettel fogadtuk, sokan érkeztek az esti órákban ni- kodémusokként, hogy súlyos lelki kérdéseiket megbeszelhessük az Úr előtt.-  Mit helyezne Pali bácsi a mai 
fiatalabb lelkészek és a gyülekeze
tek szivére?

F. P.: A lelkésztestvéreknek szívből és igazán azt üzenem: szeressétek egymást! A lelkészi munkaközösségekben érezzétek úgy magatokat, ihint egy családban. Lehet és kell is bírálatot gyakorolni, hiszen mindig lesznek differenciák, de a megbeszélések mindig maradjanak a teológia vonalán. Ajánlanám, hogy tanulmányozzatok át alaposan egy-egy teológiai könyvet, fiatal korban nagyon sokat jelent ez a későbbiekre nézve, mint a már említett külföldi professzorok számomra annak idején, s itthon Pröhle és Karner profesz- szorok. Erősítsétek egymást a szolgálatban.A gyülekezeteknek azt tudom ajánlani, hogy imádkozzanak egymásért, azért a közösségért, ahol az Isten igéje tisztán és igazán hir- dettetik, es Isten Szentlelke működik, hitre juttat és a hitet ápolja, növeli. A gyülekezeteknek csak akkor van megmaradása és jövője, ha Istenre figyelnek. A tiszta igehirdetés hallgatása szükséges ahhoz, hogy a gyülekezet tagjainak lelki élete rendben lehessen, így tud azután az emberi keretek között is -ki-ki szolgálatát, küldetését megtalálva -  aktívan részt venni.
Bár a betegség terhe még nem engedi, hogy Pali bácsi és Márta néni újra 

ott lehessen a templomi istentiszteleten, tudjuk, hogy imádságban együtt 
vannak velünk, kérik Urunk áldását mindannyiunkra. Megköszönve a 
beszélgetést, Istentől kérünk mi is sok erőt, vigasztalást és áldást továbbra 
is mindkettőjükre, mindazokkal együtt, akik ismerik és szeretettel gondol
nak rájuk, a 13. Zsoltár 6 versével:

„Mert én hűségedben bízom, szívből ujjongok, hogy megsegítesz.
Éneklek az Úrnak, mert jót tesz velem."

Deme Dávid

Ne féljetek! Bízzatok a jövőben, Istenben!
(F o ly ta tá s a z  1. oldalról)

1. Új helyzetNemcsak témánk figyelmeztet >ennünket: Emlékezz! Isten igéjének ma este is ez az üzenete hozunk. Most már nem egyszerűen a cözösen megtett útra kell emlékeztünk, hanem ennél mérhetetlenül öbbre.Emlékezz, Isten újat kezdett ezzel i világgal! Jézus Krisztus által meg- jékéltette magával a világot. Ez az semény kitörölhetetlenül ott van álágunkban. Isten, Jézus Krisztus keresztje által békét kötött, mégpe- lig egyoldalúan a világgal. Bekét cötött azokkal, akik elfordultak tő- e, nem bíztak benne, sőt ellene for- lultak, akik haragot, büntetést ériemeltek volna. Isten békejobbot íyújt a gyűlölködő, ellene lázadó nlágnak. Erre az új helyzetre kell smlekeznünk, és soha ne feledkezünk meg erről abban az Európáján, ahol a gyűlölet tombol, ahol estvérnépek háborúban pusztítják :1 hazájukat. Európában, ahol ha- árvillongások vannak, ahol ismét öllángol a fajgyűlölet. Gyűlölet és pranakvás emel újra láthatatlan álakat ember és ember közé.Elmúlt-e a régi? -  kérdezzük izorongva. Engesztelődött-e a vi- ág? Megértett, elfogadott-e vala- nit abból, amit Isten áldozott a álágért, értünk? A „rém elmúlt, me új jött létre” mondja igénk. Emlékezz Isten népe: Isten ajandé- cul adta nekünk az újat! Ez valóág! Nem élhetünk tovább úgy ebjen a világban, mintha Krisztus keresztje nem állíttatott volna fel!
2. Új látásAmikor igénk ezt mondja: Isten fenségeiből a barátaivá tett miniét, ez azt jelenti, hogy Jézuson :eresztül néz bennünket. Jézus érieméért új teremtésként elfogad, áldozata eltörli bűneinket, új eletel, az üdvösség reménységével jándékoz meg minket.Isten újjáteremtő munkája új lá- ásra vezet bennünket. Szemünk aegnyílik Jézus látására. Jézus lá- ásara, aki szenvedett, meghalt és

megdicsőült. Ahogy Pál apostol másutt mondja: „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus!” Ebben a tényben másként látom magam: bűneimet, félelmeimet, megalkuvásaimat, önzésemet. Fölveszem a harcót önmagámmal, hogy az új teremtés megvalósulhasson az életemben.Ebben a fényben másként látom embertársamat is: bűneit, hibáit, rossz természetét, Isten ellen láza- dozását, vakságát. Úgy látom öt, ahogy Isten látja minden bűnével együtt, szereti őt. Jézus megváltott gyermekeként nézem őt, akinek szüksége van az Isten bocsánatára és kegyelmére.
3. Új küldetésVégül igénkben szó van az új megbízatásról, a küldetésről is; „Krisztusért járva követségben, mintha Isten kéme általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!” Isten bekeajánlatával kell járnunk a világban. Erre figyelve kell élnünk. Isten értünk van és nem ellenünk. Nekünk, aki hozzá tartozunk, missziói küldetésünk van. Különösen érvényes ez ránk, asszonyokra. Valaki ezt mondta: „Egy nép vallási és politikai életét döntően meghatározzák a nők, s a hitélet elmélyítése és terjesztése nem képzelhető el nélkülük, akiknek különös fogékonyságuk, képességük van Isten iránt a megtérésben és hitben.” "Emlékezzünk mindig arra, hogy asszonyok ismerték föl először, hogy a sír üres!Testvéreim Európából! Hadd kérdezzem: Bizonyosak vagyunk elhivatásunkban? Tudjuk-e bizonyosan, hogy Istennek szüksége van ránk? Azt látjuk, hogy az embereket nem érdekli Isten ügye! Templomok ürülnek ki, gyülekezetek néptelenednek el. Emberek az evangélium örömüzente nélkül akarnak és tudnak élni?!Mégse féljetek! Bízzatok a jövőben, bízzatok Istenben! Isten népe, Európa asszonyai! Sok mindenre örömmel és hálával emlékezhe

tünk. Ebben a félelemmel teljes jelenben, melyben annyi az ellentmondás, a gyűlölködés, a változás, mi magunk is kételkedünk, változunk, bűneink úrrá lesznek rajtunk, de Isten hűsége változatlan! A csoda mindig újra megtörténhet: emberek Isten ellenségeiből barátaivá válhatnak, válnak. Isten föl akar használni minket, a Szentlélek által alkalmas és használható eszközeivé tehet a megbékélés hatalmas munkájában.Van jövőnk: reményteljes, boldog jövőnk Jézus Krisztusért!Ezért hát: Ne féljetek! Bízzatok ebben a jövőben! Ámen!

Luther Márton életének nyomdokai jártunk...
A Magyarországi Luther-Szö- vetség soproni csoportja az elmúlt esztendőben 4 napos, ezen a nyáron 5 napos utat szervezett a Lu- ther-városokba, illetve Luther Márton életével kapcsolatos helyedre.1993 nyarán eljutottunk Eisle- benbe: Luther szülőházának meglátogatása után állhattunk azon keresztelőkút mellett, amely fölé a kis Mártont tartották a Szent Péter Pál-templomban. De állhattunk azon ágy mellett is, amelyben reformátorunk meghalt. -  Erfurtban beléphettünk azon Ágoston- rendi kolostor kapuján, amelyen a fiatal „Magister Martin Luther” kopogtatott, fogadalmát megtartva, hogy szerzetes legyen. Jártunk az erfurti dómban is, ahol Luther Mártont pappá szentelik. -  Wit- tenbergben a városi templomba lépve, illetődve néztük a szószéket, amelyen évtizedekig prédikált Luther, és látva a szárnyas oltárt -  Luther és Melanchthon képével -  eszünkbe jutott Túrmezei Erzsébet verse: „Fénylik, ragyog a szárnyas oltár. Ez vagy, Luther Márton. ... Krisztust hirdetted. Róla szóltál”. A wittenbergi vártemplomban -  amelynek kapuján ott van a bronzba öntött 95 tétel -  megkoszorúztuk Luther Márton sírját. A „Fekete Kolostor”-ban lévő reformációtörténeti múzeum Luther életének sok-sok emlékét őrzi. -  Tavaly meglátogattuk Lützenben a 30 éves háború nevezetes csatájának színhelyét is, ahol II. Gusztáv Adolf svéd király elesett.Idén elsősorban azokat a helyeket kerestük fel, ahol reformátorunknak száműzöttként kellett tartózkodnia. Időben az első hely Wartburg vára, ahova a worsmi birodalmi gyűlés után menekítette jóakarója, Bölcs Frigyes választó- fejedelem; itt élt Luther kb. 10 hónapig az 1521-22-es években, s itt fordította le -  az általunk meglátogatott „Luther-Stubé”-ban -  az Újszövetséget német nyelvre. De Wartburg pl. magyarországi Szent

Erzsébetről is őriz emlékeket. -  A Wartburg melletti Eisenachban megnézhettük a Luther-házat, ahol 1497-1501-ig lakott diákként Luther Márton a Cotta családnál, s beléphettünk a Szent György- templomba is, amelynek kapuját minden reggel kinyitotta a diák Luther, hogy betérve találkozzon Istennel.A második hely Coburg vára, ahol az augsburgi birodalmi gyűlés ideje alatt, 1530-ban, fél évig kellett Luther Mártonnak laknia, mert pápai és birodalmi átok alatt lévén, nem vehetett részt a birodalmi gyűlésen. Belépve a várudvarra, Luther Márton mellszobra fogad minket, azzal a felirattal, amelyet ő írt itt szobája falára: „Nem halok meg, hanem élek, és az Úr nagy tetteit hirdetem.”Az idei úton kb. fél napot töltöttünk a salzkammerguti tavaknál, ahol az Isten teremtette csodálatos természeti világban is gyönyörködhettünk: a tavak mellett közvetlenül magasodó 2-2,5 ezer méter magas hegyormok láttán eszünkbe juthattak Reményik Sándor sorai: „Fenn Isten jár a csúcsokon, ... Fenn az Úr lépked hallgatag, A maga építette dómban”.De nemcsak az „Isten teremtette” dómokat láttuk utunk során, hanem néhány „emberkéz építette”, Isten dicsőségére emelt hatalmas méretű dómot is volt alkalmunk megtekinteni: pl. Münchenben a Frauenkirche 99 m magas ikertornyaival és a Michaelskirche a 16 m magas, szinte színarany oltárával, a bámbergi 4 tomyú, csaknem 100 m hosszú dóm talán Szent István királyunkat ábrázoló „rejtélyes lovas”-ával, a passaui dóm a világ legnagyobb orgonájával emelte fel lelkünket Isten közelébe.Utunk egyik fő célja Augsburg volt, ahol hosszabban időztünk. Az 1320 táján épült Szent Anna- templom, illetve a vele egybeépült kolostor falán emléktábla hirdeti, hogy Luther Márton 1518-ban itt

vitázott, védte meg a Biblia igazságát, a „Sola Scripturá”-t Cajetan bíborossal, a pápa küldöttével szemben. -  A birodalmi gyűlés helyén -  a püspöki palota egyik épülete előtt -  elénekeltük az „Erős vár a mi Istenünk”-et, emlékezve arra, hogy ott olvasták fel 1530- ban az Ágostai Hitvallást.Ötnapos utunk első szálláshelye Ebersberg, ahol az evangélikus gyülekezet családjai nagy-nagy szeretettel fogadtak be bennünket.-  A következő 3 éjszakát a Co- burgtól 20 km-re lévő Altestein- ben, a hegyen épült „CVJM-Frei- zeitheim”-ben töltöttük. Az itt kapott sok „földi jó”-ért hálás köszönetét mondunk Heinrich Trapper diakónusnak, az otthon igazgatójának, és hasonló szeretettel szeretnénk fogadni őt és csoportját a közeljövőben nálunk Sopronban.Az élet földi szükségletei mellett lelki épülésünkről és hitünk ébrentartásáról a velünk lévő Szimon 
János, a soproni gyülekezet lelkésze és Zoltán László ny. lelkész gondoskodott. Otthonunk „An- dachtsraum”-jában megtartott áhítatok az Útmutató napi igéjén keresztül hirdették Urunk nekünk szóló üzenetét.Utolsó napon, vasárnap, Szimon János lelkipásztorunk német nyelven prédikált az altesteini gyülekezetnek Máté 7,12 alapján; az oltári szolgálatot Jakob Kruse lelkészünk -  a kirándulás vezetőjé -  végezte. H. Trapper kérésére ma
gyarul is szólaltak meg énekek az 
altesteini templomban: előadtuk a 
buszban kánonban megtanult „Ne 
aggodalmaskodjál..." kezdetű éne
ket; az utolsó ének pedig közös volt 
a gyülekezettel, „Összeforrva sze
retetben, Egy közös test tagjai”- 
ként énekeltük 266-os énekünket.A kirándulás alatt naponta hallottuk Krisztus hívó szavát: „Kövess engem!” Hála Jegyen ezért és egész utunkért az Úrnak.

A Lnther-Szövetség 
soproni csoportja nevében: 

Dr. Lang Jánosné

Szolgálat -  Isten kegyelméből
Ezzel a címmel tartották a z . Evangélikus Bibliaiskolák és -Intézetek igazgatóinak Harmadik Nemzetközi Konferenciáját júliusban az amerikai Minneapolisban. 

Egy magyar bibliaiskola indításának reményében hívtak meg együttlétükre...
Minneapolis a „Tavak városa” és St. Paullal együtt „Ikervárosok

nak” hívják őket. Ez Minnesota állam legsűrűbb városi körzete. Itt 
él az Egyesült Államokban egy főre jutóan a legtöbb evangélikus.

Á konferencia vendéglátója az egyik evangélikus egyház bibliaiskolája volt Plymouth elővárosban, 
a Medicine tó festői partján. Ez a bibliaiskola abból a meggyőződés
ből született, hogy Isten ihletett szava, a Biblia a legfőbb eszköze Istennek arra, hogy új életet teremtsen és azt segítse fejlődni és megőrizni a hívő emberben. Ez adta az indítást imádkozó keresztyé
nek egy csoportjának, hogy képzési központot alakítsanak ki azzal a céllal, hogy az örök Igét tanulmányozzák és alkalmazzák a fiatalok 
saját életükben és gyülekezetük szolgálatában.

A konferencián elhangzott előadásokban és megbeszéléseken a téma tanári alkalmazását kerestük

a gyakorlati képzésben. Hadd so
roljak föl néhányat a címek közül : „A Biblia, mint Isten kinyilatkoztatásának a története korunk ősz- szefüggéseiben”, „A Könyv és a Lélek”, „Képzés külmissziói szolgálatra”, „Az evangélikus kegyesség és életstílus közvetítése egy szekularizált korban”, „A Biblia és etika a mai világban és keresztyén- 
ségben”, „Evangélikus identitás egy növekvő evangélikus ellenes hangsúlyú korban” és „Gyakorlati képzés az ifjúság és főiskolások evangélizálására”. Ezen kívül sok megbeszélés, beszélgetés és áhítatok mélyítették együttlétünket.

A konferencia idején és utána is több gyülekezetben szolgáltunk 
igehirdetésekkel, én magam mintegy 500 km-es körzetben. A gyüle
kezetek általában előre elkérik az 
igehirdetés alapigéjét, címét és váz
latát. Ezt kinyomtatják, kézbe ad
ják mindenkinek, és az istentisztele
teken sokan jegyzetelnek. Éneklé
sük lendületes, magával ragadó. Több evangélikus egyháztest létezik az Egyesült Államokban, ezek 
általában jó kapcsolatban vannak egymással. Jellemző, hogy egy észak-dakotai városban 9-kor az 
egyik templomban szolgáltam, 10- kor egy másikban, melyek közvet

lenül egymás mellett állnak, csak 
egy utca választja el őket egymástól. Az egyik presbiter átkísért, szívélyesen köszöntötték egymást, és már kezdődött is a következő is
tentisztelet. ..Valóban átélhettem a testvéri közösségben, hogy szolgálatunk 
Isten kegyelméből van, s amíg alkalmunk van rá, mindent meg kell tennünk a világért és Jézus Krisztus népéért, ha kell és lehet, a bib
liaiskolák által is.

Széli Bulcsú

BAKONCSERNYEI ALAPÍTVÁNY

A szeretet hangján
1994. augusztus 2-9-ig Kovács 

Imre és Tóth Márta lelkeszházas- pár szervezésében idősek és fiatalok kis csoportja (40 fő) indult autóbusszal hosszú, 1100 kilométeres útra a romániai Brassó melletti Hosszúfalu magyar evangélikus családjaihoz.Elinduláskor szorongás és remény volt szivünkben. Elsőként a Kalotaszegi medence legfontosabb településén, Bánífyhunyadon álltunk meg. Híres református templomát a 16. században építették, tornyát fából készült védofolyosó veszi körül, belsejének fődísze fakazettás, festett mennyezet. Következő állomás Kolozsvár. A város központját uralja a Szent Mi- hály-templom, Fadrusz János Má- tyás-lovasszobrával. Itt is, mint más erdélyi nagy városban, remek barokk, klasszicista paloták veszik körül a főteret.Utunk következő állomása Marosvásárhely, ősidőktől fogva fontos kereskedelmi és kézműves város volt. Sajnos, a történelem viharai alaposan megtépázták. Hites fejedelme II. Rákóczi György, Apafi Mihály, ÍI. Rákóczi Ferenc taposták köveit.
Úticélunk végállomása Brassó 

volt. Brassó Románia egyik legna

gyobb gazdasági, kereskedelmi, 
közlekedési és turisztikai központ
ja. Az Óváros ódon, szűk utcácskái, 
régi kis kapuszinaljas házai a rég
múlt idők hangulatát idézték. Érdekes volt látni Európa legkeskenyebb utcáját, az 1 méter széles Cérna utcát. Műemlék épületek, templomok érdekes építészeti stílusai szinte csalogatják a kíváncsi, mindent megismerni vágyó idegeneket. Híres a brassói Feketetemplom, amely Románia egyik legjelentősebb gótikus épülete. 
Egy 1689-ben pusztított tűzvész 
miatt feketedtek meg a templom 
falai, azóta hívják Fekete-temp
lomnak. Jelenleg ökumenikus istentiszteletek és orgonahangversenyek színhelye. Reszesei voltunk egy csodálatos orgonajátéknak. 
A templom déli bejárata előtt áll 
Honterus János bronzszobra, aki 
evangélikus prédikátor, könyv- 
nyorritató, iskolaszervéző, a térké
pészet európai hírű tudósavolt. 1532-ben keszitett erdélyi térképe a világ légelső részlettérképei közé tartozik. Brassó nevezetes épületei: Szent Mihály-templom, Városháza, Katalin-kapu, Ka tál intorony, Fellegvár. Éz utóbbibői szép kilátás nyílik a városra. Megemlítem még a Brassó környéki

Törcsvárat. Várkastélya ma múzeum, ahol a vár és a környék történetét mutatják be.
Szecseleváros a Brassó környéki csángó terület egy részét egyesíti magaban. A hét falu története igen küzdelmes volt. A XIV. században a törcsvári vár birtokához tartozott. Itt fogadtak bennünket a hét falu egyikében, Hosszúfaluban, az evangélikus gyülekezet családjai. A családoknál feltöltődtünk, főleg szeretetből, türelemből és kitartásból. Az ő szeretetük révén tehettünk csodálatos kirándulást a Kárpátokba. Megkóstoltuk Tusnád- fürdő borvizét, gyönyörködtünk a Gyilkos-tóban és környezetében. Csodálhattuk a Békás szoros merész sziklafalait, a változatos fajtájú fenyveseket, tisztavizű forrásokat, tengerszemeket.Á hosszúfalui evangélikus templom vasárnapi harangjának hívogatására, közös úrv .sorai istentiszteleten vettünk részt, hálát adva Istennek szerető gondoskodásáért. Az együtt töltött napok alatt mély érzésekkel töltődött emberi kapcsolatok alakultak ki. Köszönjük a szerve

ző lelkészeknek, vendéglátóink
nak, hogy élményekben gazda
gabban, hitben erősödve térhet
tünk vissza.

Árvái Dona
Celldömölk

J i m a g a to k  is  mint é ló  
kövek é p ü lje te k  le lk i házzá'
A Bakon) esernyői Evangélikus Egy

házközség műemlék templomának ta
tarozását megkezdtük. Azért adjuk 
közre az Egyházközségünk által két 
éve létrehozott „Élő Kövek Alapít
vány” ismertetését, hogy a Csemyeről 
elkerült testvéreket, s mindazokat bá
torítsuk, akik szívügyüknek érzik e 
szép kirándulóhely templomának 
ügyét. Az idei évben a torony teljes 
felújítását és a födémszerkezet javítá
sát, valamint a tetőzet cseréjét tervez
zük.

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(részletek)

Az alapítvány neve: Élő Kövek Ala
pítvány.

Székhelye: Evangélikus Lelkészi Hi
vatal, 8056 Bakonycsemye, Dózsa u. 1.

Az alapítvány célja: Az Evangélikus 
Egyházközség az Alapítványt azzal a 
céllal hozza' létre, hogy az Egyházköz
ség életének és hatékony szolgálatának 
külső feltételeit biztosítsa.

Az Alapítvány nyitott. Csatlakozhat 
hozzá minden magán- és jogi személy, 
aki a célkitűzésekkel egyetért. Az Ala
pítvány számlájára befizetett összege
ket az ADÓALAPBÓL -  az Alapít
vány által adott igazolás révén -  le le
het írni. Az Alapítvány vagyonát a he
lyi Takarékszövetkezet kezeli a MNB- 
Szfv. 299-9831711078 számlán. Az 
Alapítvány céljaira készpénzadomány, 
munka- vagy tárgyi felajánlás adható, 
amelyet az adakozó -  adóalapjából le
vonhat. A készpénzbefizetés a Taka
rékszövetkezetnél történhet, a befize
tésről szóló igazolást az APEH engedé
lye alapján a Lelkészi Hivatal állítja ki
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NAPRÓL NAPRA
Minden gondotokat reá vessétek, mert neki gondja van rátok. lP t 5,7

VASÁRNAP Beszélek hűségedről és szabadításodról, nem titkolom szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Zsolt 40,11 (Mt 6,25-34; lPt 5,5—11; Zsolt 130). Előfordul, hogy meggondoljuk, szóljunk-e ennek vagy annak az embernek Istenben való hitünkről. Lehet, hogy kigúnyol, kinevet, vagy egyszerűen meg sem hallgat. Nem fogom találni a helyes szavakat. Amikor azonban annyian gúnyolják Urunk nevét, mi, akik tapasztaljuk hűségét, nem hallgathatunk róla. Kegyelem, hogy megismerhettük, és hogy hirdethetjük.
HÉTFŐ Akit szeret az Ür, azt megdorgálja, mint apa a fiát, akit kedvel. Péld 3,12 (Zsid 12,11; Lk 12,22-32; Hab 1,12; 12-2,5). Ha az Úr fenyítését érezzük, tudnunk kell, hogy ez szeretetének a jele, mellyel nevel. Nem került távolabb tőlünk, sőt közelebbi kapcsolatba is kerülhetünk vele. Ahogy a jó apát nem a düh, hanem a féltő szeretet vezeti a fenyítésben, úgy Isten is a mi javunkat akaija. Mint 

jó Atya, előre látja, jobban látja a dolgainkat. Engedjük, hadd vezessen!
KEDD Ha száddal Úrnak vallód Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözulsz. Róm 10,9 ^Zsolt 144,15; lTim 6,6-1 la; Hab 2,6-17). Nem eleg csak beszélni arról, hogy hiszünk. Egész lényünket át kell hatnia ennek a hitnek. Szívügyünkké kell válnia az evangéliumnak. Az az üdvözítő hit, mely megjelenik hétköznapjainkban, gondolkodásmódunkban is. Ezt a szívbéli hitet örömmel vallhatjuk meg minden ember előtt.
SZERDA Nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Róm 9,16 (2Móz 33,17; ApCsel 27,21-26, 33-37; Hab 3,1-4,8-19). Ez az ige arra hívja fel a figyelmünket, hogy ne tartsuk magunkat különbnek másoknál csak azért, mert hívők vagyunk. Nem vagyunk különbek a többi bűnös embernél, mert nem a saját akaratunkból, igyekeze

tünkért kaptuk a hitet, bűneink bocsánatát, hanem Isten könyörületessége által. Ez azt jelenti, hogy teljesen ki, vagyunk szolgáltatva az Istennek, de az irgalmas Úrnak.
CSÜTÖRTÖK Krisztus feltámadt a halottak kőiül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. lKor 15,20-21 (Ez 37,11-12; Péld 30, 5-9; Préd 1; 1-2,2). A halálról szólva azt mondják: onnan még nem jött vissza senki. De Jézus visszajött, s a szemtanúk látták őt! A feltámadás a keresztyén- ség legsarkalatosabb pontja. Ha nincs a halottaknak feltámadásuk, értelmetlenné válik a hitünk. De Jézus megtörte a halál erejét, s általa mi is megmenekülhetünk tőle. Istennek -  aki az egész világot teremtette -  van hatalma bennünket porainkból megeleveníteni.
PÉNTEK A feltámadott Úr így szólt az emmausi tanítványokhoz: „0, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondták a próféták! Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?” Lk 24,25-26 (2Sám 7,25; lKor 7,20-24; Préd 2,3-41.24-26). Mennyi hímek, híresztelésnek, pletykának help adunk. Amikor pedig Isten igéje szól hozzánk, kételkedünk: valóban lehet így élni ebben a világban, nem csak szép szavak a Biblia üzenetei? Földhözragadt voltunk miatt nehezen látjuk a mennyei dolgokat.
SZOMBAT Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel. Zsolt 77,15 (ApCsel 15,12; Lk 6,20-26; Préd 3,1-15). Jellegzetes emberi vélekedés: „csodák nincsenek”. A másik oldalon tudósok, csillagászok és biológusok rácsodálkoznak a teremtett világ, az élet hatalmas csodájára. Életünkben a csoda nemcsak az, ami természetfeletti, hanem az is, ami éppen akkor és ott történik, ahogy annak lennie kell. Isten ereje és csodái kizárják a véletlen lehetőségét.

Baranka György

> ELŐ VIZ

Csendesség és reménység
Ézsaiás 30,15

Minket nagyon is foglalkoztat 
az erő kérdése. A Biblia több he
lyen is beszél az erőről. Az erő tit
ka és forrásaként a csendet és a 
reménységet jelöli meg. Figyeljük 
meg azt is, hogy a mindennapi életben a Sátán éppen ezt a kettőt tá
madja. Isten gyermekei viszont ép
pen ezért keresik ezt a csendet és tartanak naponta „csendesórát”.

Amikor baj van, hirtelen jön nem várt betegség, csapás, kudarc, 
csalódás -  akkor jön a lárma, hisz
téria, kapkodás. Ennek ellenszere 
Isten csendjének keresése. A hívő 
ember csendje mögött az a tudat 
van, hogy minden igazán lényeges 
dolog Istentől függ. Csodálatosan 
fejezi ki az egyiptomi fogságból 
szabaduló nép történetében ezt az 
ige: „Ne féljetek... Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok vesz
teg!” (2Mózes 14,13-14) Jó lenne,

ha magunkban mindig elismétel
nénk döntő pillanatokban: „elő
ször is csend.”

Először is csend, ha valami nem 
sikerül, ha bántanak, ha nehéz 
napra ébredsz, ha ma kell be
szélned egy „nehéz” emberrel. 
De csend akkor is, ha az önteltség szólal meg bennem, vagy ha 
az önsajnálat próbál hatalmába 
keríteni.

Az erő másik titka a reménység. 
A mai ember jellemzője, hogy a 
mának él. Mindent azonnal akar. 
Számára csak a jelennek van érté
ke, és annak minden percét ki 
akarja élvezni. Az ige szerint vi
szont Isten más perspektívát állít 
elénk. Az övéinek az örök élet ígé
retét adja. Az ige szerint erő van 
abban, ha tudunk remélni. Az iga
zi realitás nem a jelen, amely elröppen, hanem az Ige, vagyis Isten

beszéde, ami megmarad örökké. 
Az igazi realitás Isten és az 0  ígérete! Hatalmas erővel fejezi ki hi
tünknek bizonyosságát Pál apos
tol: „Tudjuk pedig, hogy ha földi 
sátorunk összeomlik, van Istentől 
készített hajlékunk, nem kézzel csi
nált, hanem örökkévaló mennyei 
házunk” (2Kor 5,1.)A hitetlen ember a látható világ 
és a jelen bűvöletében él. Ez szerin
te a „valóság”. De Isten meg tudja 
nyitni szemünket egy másik látás
ra. Hitünk ereje épp abban van, 
hogy nem csak e múlandó életben reménykedünk. A földi élet terhei
nek hordozásában naponta erőt 
tud adni, hogy van élő reménysé
günk, Jézus Krisztusért drága 
mennyei örökség vár ránk. Meg
változik a dolgok aránya. Pál pilla
natnyinak és könnyűnek látja még 
a szenvedést is, mert szívét az élő 
reménység tölti be. Ez az élő re
ménység erőforrássá lehet a te szá
modra is.

Gáncs Aladár

MEGHÍVÓ
A Válaszút -  Református Evangélizációs és Diakóniai Közösség szen

vedélybetegek és kallódó fiatalok között szolgálatra való elméleti felké
szítő programjára, mely

1994. szeptember 26.-december 12. 
között kerül megrendezésre.

Az első előadás a Bp. Budai Református Egyházközség (1011 Szilágyi 
Dezső tér 3.) gyülekezeti termében lesz. A továbbiakban az előadások 
helye a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara (1092 
Ráday u. 28.).

Az elméleti program témái:
1. Megnyitó. Az Ige szabadítása és a szabadítás Igéje.

Előadó: Boelensné Csákány Tünde. Bizonyságtétel. IX. 26.
2. Alapvető tudnivalók a lelkigondozásban. Dr. Boross Géza X. 3.
3. A hamis és a keresztyén empátia. Szarka Miklós X. 10.
4. A be- és kimosakodás, valamint a titoktartás a lelkigondozásban. Dr. Gyökössy 

Endre X. 17.
5. Narkósok között az utcán. Victorné Erdős Eszter X. 24.
6. Narkósok között használatos „szakzsargon”, könnyű- és keménydrogok. To- 

polánszky Ákos X. 31.
7. Látogatás a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió ráckeresztúri rehabilitációs ott

honában. CSAK MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE! XI. 5!
8. Az alkohol-, gyógyszer- és drogabuzus pszichés és szomatikus következményei. 

Muncz Frigyes XI. 7.
9. Látogatás a Református Iszákosmentö Misszió bibliaóráján. Az alkalmat ve

zeti: Balogh Zoltán. CSAK MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE! XI. 11.!
10. Az alkoholizmus valódi oka. Balogh Zoltán XI. 14.
11. Látogatás a Református Iszákosmentő Misszió dömösi otthonában. CSAK 

MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE! XI. 19!
12. A szenvedélybeteg(ség) és a család. Szarka Miklós XI. 21.
13. A démonikus megkötözöttség és a lelkigondozói segítségnyújtás. Sipos Ete 

Almos XI. 28.
14. A cigány lelkigondozás problémaköre. XII. 5.
15. Látogatás az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben. A keresztyén 

szolgálatokban leggyakrabban elkövetett lelkigondozói hibák. Dr. Sülé Fe 
renc. CSAK MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE! XII. 10.

16. Szenvedélybetegség és pszichiátria. Irányzatok és módszerek a lélek- és elme 
gyógyászatban. Dr. Dulka Erika XII. 12.

Az alkalmak 17 h-től 18 h-ig tartanak, utána beszélgetés 
Szeretettel várjuk mindazon testvérek jelentkezését, akik indíttatást 

éreznek a Misszió munkatársként vagy közösségi tagként való támogató 
sára.

Jelentkezni lehet Ferenczi Zoltánnál a Budai Ref. Egyházközség Lel 
készi Hivatalában.

Köszönet Isten 
szolgálatáért

A VASÁRNAP IGÉJE
KI EZ AZ EMBER, ÉS MIT AKAR?
M t 19,16-26

Ezt a történetet, a gazdag ifjú 
történetét minden Biblia-olvasó 
ember nagyon jól ismeri.

Véleményem szerint ez a jézusi 
beszélgetés igen kényes kérdéseket 
feszeget. Sokan -  ha ma találkoz
nának Jézussal -  nagyjából ugyan
úgy reagálnának, ahogy ez a fiatal
ember tette. Ha belegondolunk, 
akkor észre kell vennünk, hogy 
mennyire logikusan gondolkodott 
(emberi logika).

Rögtön felvetődik a kérdés, ki 
ez az ember, mit akar? Ez az ember 
egy olyan férfi, aki a kor felfogása 
szerint igazán figyelemre méltó 
életmódot folytat. Betartja a törvé
nyeket, jámbor ember; nyugodtan 
el lehet mondani róla: ez igen, ez 
aztán jó ember! Sőt! 0  ezt nagyon 
jól tudja -  hogy milyen a róla alko
tott vélemény és igen büszke rá. 
Milyen érdekes! Ha kiemeljük az 
újszövetségi keretből ezt az egész 
történetet, akkor rá kell döbben
nünk arra, hogy a ma emberéről is 
szólhatna ez a történet, hiszen a 
legtöbben mi is ilyenek vagyunk. 
Megtartjuk az állami törvényeket, 
sőt megpróbáljuk Isten parancsait 
is, úgy is mondhatnám -  tisztes 
polgári életet élünk. Azonban saj
nos, sokszor mi is beleesünk abba 
a hibába, amibe a gazdag ifjú is 
beleesett.

Meg kell tanulnunk, hogy Isten 
országa nem feltétlenül olyan, ami
lyennek mi elképzeljük. Ott más 
törvényszerűségek vannak. Aki tö
rekvő ember, s megvan hozzá az 
akaratereje, sok mindent elérhet. 
Gyűjthet hatalmas vagyont, ma
gas vezetési pozícióba kerülhet, tu
dományos fokozatokat szerezhet 
magának, csak éppen egyvalamit 
nem érhet el egyedül: nem nyerheti 
el az üdvösséget, hiszen ezt nem 
lehet megvásárolni, nem lehet 
megtanulni. Sőt sokszor akadá
lyoz bennünket az, amit eddig elér
tünk. Valahogy úgy néz ez ki, mint 
amikor nem az emberért van egy 
esemény, hanem az ember van az 
eseményért.
| A  gazdag ifjúnak meg kell tanul
nia, rá kell döbbennie arra, hogy 
nem a gazdagság áll az ő szolgála
tában, hanem ő áll a gazdagság 
szolgálatában. Nem ö uralkodik a 
vagyona felett, hanem az uralja őt.

Jézus felszólítása világossá teszi 
számárai hogy jobban ragaszkodik 
javaihoz, mint Istenhez. Most ki
derül, hogy önző ember, aki nem 
meri javait más szolgálatába állíta
ni, még Jézus felszólítására sem.

Van azonban alapigénknek egy 
olyan lényeges eleme, amit min
denképpen figyelembe kell ven
nünk. Ez pedig a felszólítás rendkí
vül személyes volta. Jézus itt egyál
talán nem általánosít. Nem úgy 
beszél, mint aki minden emberre 
akarja értelmezni mondanivalóját. 
Kizárólag a fiatalemberhez beszél, 
mondanivalóját egyedül neki szán
ja. Éppen ezért nem szabad általá
nosítanunk, ezzel az igével exege- 
tálva vagyoni egyenlőséget hirdet
nünk, vagy egyenesen ehhez köt
nünk az üdvösséget. Ha ezt ten
nénk, akkor csorbítanánk Isten
nek a mindenhatóságán. Hiszen 
ezzel felállítanánk egyfajta mérték- 
rendszert, elkezdenénk ítélgetni a 
másik embert, s ezzel már rögtön 
„beleütnénk az orrunkat” Isten 
dolgába.

Sajnos, sokszor, sokan beleestek 
ebbe a hibába a történelem folya
mán. Nekünk ezt mindenképpen el 
kell kerülnünk! Ebből a szempont
ból is nagyon lényeges Jézus utolsó 
mondata: Embereknél ez lehetet
len, de Istennél minden lehetséges. 
Jézus itt maga oldja föl a beszélge
tés feszültségét, és tereli helyes 
irányba gondolatainkat. Emberi
leg mi nem tudunk eljutni Istenhez 
tulajdon érdemeink és cselekedete
ink alapján. Lehetünk bár gazda
gok és szétoszthatjuk mindenün
ket, ez azonban egyáltalán nem 
biztosít nekünk külön előnyt. De 
Istennek mindenre van hatalma, 
így arra is, hogy bárkit magához 
emeljen, legyen az bármilyen hely
zetű ember. Hiszen Jézus azt 
mondja: Istennél minden lehetsé
ges! Ámen.

Bácsi János

IM Á D K O Z Z U N K !

Kérünk Istenünk, mindenkor figyel
m eztess minket, hogy ne az emberi lo
gika mércéjének akarjunk megfelelni, 
hanem mindenkor a jézusi mércére fi
gyeljünk, s  ahhoz próbáljunk közeled
ni. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. szeptember 11.

I . B écsikapu té r  de. 9. (úrv .) ifi. H afenscher 
K áro ly ; de. 10. ném et (lelkésziktatás) Missu- 
ra T ib o r; de. 11. (úrv .) Balicza Iv án ; du. 6. 
Vigh Ilona. X D ., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. 
Balicza Iván . M od o ri u . 6. de. fél 10. Csizma- 
zia S ándor. Pesth idegkút, I I ., B áthory u. 8. 
de. fél 11. T akács József. Csillaghegy, D l., 
M á ty á s  k ir. ú t  31. de. 10. Ó buda, I II . Dévai 
B iró  M . té r  de. 10. Bálin t László. Ú jpest, IV., 
Leibsütck M á ria  u. 36-38 . de. 10. Blázy La
jo s. V ., D eák  té r  4 . de. 9. (úrv .) Zászkaliczky 
P é ter; de. 11. (úrv .) P in té r K áro ly ; du. 6. 
P in té r K áro ly . V II., V árosligeti faso r 17. de. 
11. (ú rv .) M un tag  A n d o m é ; du . 6. N agy 
Z o ltán . V III., Üllői ú t  24. de. fél 11. K ertész 
G éza. V III., K arácsony S . u . 31 -33 . de. 9. 
K ertész G éza. V III., R ákóczi ú t 57/b . de. 9. 
szlovák C selovszky Ferenc. V H I., V ajda Pé
te r  u. 33. de. fél 10. F ab in y  T am ás. IX ., Thaly 
K álm án u. 28. de. 11. d r. R édey Pál. K őbá
nya, X ., K ápolna u . 14. de. fél I I .  F abiny  
T am ás. X ., K erepesi ú t 69. de. 8. Szabó Lász- 
lóné. K elenföld, X I., Bocskai ú t  10. de. 8. 
(úrv .) Csepregi A n d rá s; de. 11. (úrv .) Csep- 
regi A n d rá s; du . 6. M issu ra  T ib o r. X I., N é
m etvölgyi ú t 138. de. 9. (családi) Ferenczy 
E rzsébet. Budahegyvidék, X II ., T a rtsa y  V . u. 
11. de. 9. (ú rv .) K öszeghy T am ás; de. 11. 
(úrv .) K öszeghy T am ás; du . fél 7. T akács 
József. X III., K assák  L ajo s u. 22. de. 10. ifi. 
K endeh  G yörgy . X I |I . ,  F rangepán  u. 43. de. 
8. ifi. K endeh G yörgy . X IV ., Lőcsei ú t 32. de. 
11. ( tanévnyitó ) d r. S zabó  L ajos. X IV ., 
G y a rm a t u. 14. de. fél 10. Szabó  Lászlóné. 
Pestújhely , X V ., Tem plom  té r  de. 10. Bizik 
L ászló. R ákospa lo ta , N agytem plom  X V ., R é
gifóti ú t 73 . de. 10. B olla Á rp ád . R ákosszent
m ihály, X V I., H ősök  tere  de. 10. d r. K am er 
Á goston . C in k o ta , X V I., B atthyány i I . u . de. 
fél 11. Szalay T am ás. M á ty ás iö ld , X V I. P ro - 
dám  u. 24. de. 9. Szalay T am ás. R ákoshegy,
X V II. , Tessedik  S . té r  de. 9. F ű k e  Szabolcs. 
R ákoscsaba , X V II., Péceli ú t 146. de. 9. 
(ú rv .) K o sa  L ászló . R ákoskeresz tú r, X V II., 
P esti ú t 111. de. fél 11. F ű k e  Szabolcs. R á 
kosliget, X V U ., G ázon  G y. u . de. 11. K osa 
L ászló. P estszen tlő rinc , X V III., K ossuth té r  
3 . de. 10. H avasi K á lm án . P estszentünre ,
X V III. , R ákóczi ú t  83. (ref. tem p lom ) de. 
három negyed  8. H avasi K álm án . K ispest,
X IX . , Tem polom  té r  1. de. 10. Széli Bulcsú. 
X IX ., K ispest, H u n g ária  ú t 37. de . 8. Széli 
Bulcsú. Pestszen terzsébe t, X X ., A dy E . u . 89. 
de. 10. G y ő ri Já n o s  Sám uel. C sepel, X X L, 
D eák  té r  de. fél 11 M ezősi G yörgy . Budafok, 
X X II., J á té k  u . 16. de. 11. Solym ár G áb o r. 
B udaörs, Ref. Im aház  de. 9. So lym ár G áb o r.

SZ E N T H Á R O M SÁ G  Ü N N E P E  
U TÁ N I 15. V A SÁ R N A PO N  az oltár
terítő színe: zöld. A délelőtti istentiszte
let oltár előtti igéje: ApCsel 8 ,14 -25; az 
igehirdetés alapigéje: M t 19,16-26.

EVANG ÉLIK US RÁDIÓ M 1SZ- 
SZ IÓ : 19.00-19.15-ig, 41 m-es rövid
hullám, 7385 kH z. Szeptember 10. 
szombat: M issziói Híradó.

Szeptember 11. vasárnap: Áhítat Er
délyből.

Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMENYEK
A SA JT Ó O SZ T Á L Y  Ú J  CÍM E: 

(1994. szeptember 12-től) 
1085 Budapest, Ü llői út 24. 

Telefon: 133-64-38, 134-35-67 
A Sajtóosztály üzlete, 

könyvesboltja 1994. szeptember 
12-én nyílik.

A rétsági evangélikus leányegyháznál a Bánszky család ősi tradícióként! teljesített hosz- szú időn át egy-1 házi szolgálatot Isten kegyelméből. Bánszky Ferencné szül. Bánsz
ky Zsuzsanna rétsági lakos a közelmúltban lemondott az önálló gondnoki és pénztárosi tisztségéről, amelyet félje halála óta egyedül látott el, esküjéhez hűen, nagy szorgalommal, lelküsmeretesen. Bánszky Ferencné édesapja és nagyapja is becsületesen szolgálta az egyházat hasonló tisztségekben, már abban az időszakban is, amikor a rétsági evangélikus iskola felépült.A Bánszky család sokat tett annak 
érdekében is, hogy az iskolaépületet 
istentisztelet megtartására vissza
kapta az egyház, hogy az evangéli
kus haranglábat műemlékké nyíl vánították, ami Rétság egyik nevezetessége és kultúrtörténeti emléke lett. Bánszky Ferencné, a mindenki „Zsuzsi nénije” végleg lemondott tisztségéről. Mint minden évben, most is pontosan elszámolt a bánki anyaegyházzal, a reá bízott gazdasági ügyekkel.Pál apostol 2Tim 1,3 versében hálát ad, hogy „őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, ami kor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben”. IThessz 5,12-13-ban pedig arra int, hogy „becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban”. Ezért most Zsuzsi néninek mondunk köszönetét és hálásak vagyunk neki. Isten áldja meg a Bánszky család önzetlen szolgálatát, melyet a rétsá gi leányegyház érdekében tettek több nemzedéken át.

Lehoczky Endre

Bécsi kapu tér
A Németnyelvű Evangélikus gyü

lekezet megválasztott lelkészét, D iet
rich Tiggemann lelkészt 1994. szep
tember 11-én de. 10 órai istentiszte
leten iktatják hivatalába. Érdeklődő
ket, németajkú vendégeket szeretettel 
várnak.

A Budapest-Angyalföldi Evangélikus 
Gyülekezet templomában 1994. szeptem
ber 16-án du. 18 órai kezdettel orgona
hangverseny lesz. Orgonái: Peskó 
György orgonaművész. Á hangverseny 
szünetében meditációt tart ifj. Kendeh 
György lelkész. Az egyházi zene iránt 
érdeklődőket szeretettel hívjuk és váijuk!

A Kőszegi Gyurátz Ferenc Evangéli
kus Leánygimnázium Volt Növendékei
nek Egyesülete 1994. szeptember 17-én 
de. 10 órakor tartja évi rendes közgyű
lését. Helye: V., Deák tér 4. I. emelet, 
gyülekezeti tanácsterem. A közgyűlésre 
és a baráti találkozóra nagy szeretettel 
várunk minden volt iskolatársunkat. 
Kéijük a hír továbbadását!

A z  egyesület vezetősége

Az Evangélikusok Közössége az 
Evangéliumért (EKE) Csendesnapot 
tart 1994. szeptember 24-én, szomba
ton 10 órától 16 óráig a kispesti evan
gélikus templomban. Szeretettel hívjuk 
testvérünket erre az alkalomra és kér
jük, hívjon, hozzon másokat is. 
A csendesnap témája: Lábam  elő tt m é
cses a te igéd, ösvényem  világossága 
(Zsolt 119,105.).

A templom (Budapest XIX„ 
Templom tér 1.) megközelíthető a 
3. METRÓ H atár úti állomásától 
42-es villamossal, vagy a Kőbánya- 
Kispest végállomásától 68-as busz- 
szal. A résztvevők teát, üdítőt kap
nak.

terme, Sirató fal, Dávid sírja, Szikla
dóm, El-Aksza mecset, Betlehem, Cae
sarea, Haifa, Akko, a  Holt-tenger, 
Qumrán és Massada.

Elszállásolások a tengerparton, egy 
kibbuc kényelmes szállodájában a Tá
bor-hegy közelében, és Betlehemben, 
háromcsillagos szállodában, félpanzió
val. A kísérő teológiailag képzett szak
vezető. Részvételi díj -  ha nem történik 
további forintleértékelés és repülőjegy- 
áremelés: 74 000,- Ft.

1995-ben négy utat tervezünk ké
sőbb meghirdetendő időpontokban. 
Jelentkezni lehet az Ökumenikus Ta
nulmányi Központban személyesen 
vagy levélben (1114 Budapest, Bocs
kai út 15. III. 3.), vagy telefonon: 
1664-790, illetve dr. Bajusz Ferenc 
ny. teológiai professzor telefonján: 
178-1152.

Apróhirdetés
H a rm ón ium ok ta tás  Jancsovics A n ta l 1081 

Bp. K enyérm ező  ú t  8. II. em . 2.

A Magyar Börtönpasztorádós Társa
ság -  Mécses Szeretetszolgálat -  imaté
mája szeptember 11-én: Imádkozzunk 
azért, elmélkedjünk arról, hogy a „Mé
cses lelkiségi mozgalmunkba” minél töb
ben bekapcsolódjanak, és ezáltal egyre 
több önzetlen munkatársat nyerhessünk!

A Sajtóosztály kérése 
1995. évre szóló Evangélikus 

Naptárt és Útmutatót előjegyeztetni 
szemptember 25-ig lehet az eddigi 
címen: 1447 Budapest, P f. 500.

Zarándokutak 
Jézus lábnyomában

Az ökumenikus Tanulmányi Köz
pont 1994-ben még egy alkalommal 
tervez „Terra Sacra” zarándokutat a 
Szentföldre: november 14-21. között. 
A „Jézus lábnyomában” program ma
gában foglalja a bibliai helyek megte
kintését Galileában: Tábor-hegy, Ná- 
záret, Kána, Kapemaum, Kenyérsza
porítás és Boldogmondások helye, Ti- 
beriás és Jordanit, a keresztelőhely. Az
után Jerikón át Jeruzsálemben az Olaj
fák hegye, Getsemáné kert, Via Dolo
rosa, Szentsír templom, Utolsó vacsora

M EG H ÍV Ó

A Csepeli Evangélikus Gyülekezet 
a megüresedett lelkészi állásra megválasztotta

LEH OCZKY END RE  

eddigi bánki lelkészt.
Az új lelkész beiktatása 1994. szeptember 17-én, szombaton délután 3 órakor 

lesz ünnepi istentisztelet keretében a csepeli templomban (Deák tér).
A beiktatás szolgálatát M issura Tibor a Budai Egyházmegye esperese végzi.

Minden érdeklődőt szeretettel hiv a gyülekezet.
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______ Hogy a  cselekedet jó  legyen,
előbb a z  embernek kell jónak é s  

kegyesnek lennie, 
m ert a rosszból jó  nem származhat.

L u th e r

~ ~  A TARTALOMBÓL “

„NE FÉLJ, GONDOLJ A JÖVŐRE!”

ÚJ ÓVODA ÉPÜLT IRSÁN

GIMNÁZIUMI ALAPKŐ-LETÉTELE ASZÓDON Kalácska Béla, Megyaszai László, Fabulya Hilda, Záborszky 
Csaba, Sándor Frigyes

Félelem nélkül...
H a a választásokat követően az 

ij Országgyűlés és a K orm ány 
negalakulásakor még érthetően 
iem is kerülhetett sor a találkozás- 
a, a m unkaév kezdetén a művelő- 
lési korm ányzat szemlátomást kü- 
önös súlyt helyezett arra, hogy 
negkezdődjék a párbeszéd a m a
gyarországi egyházak, felekezetek 
'ezetőivel, képviselőivel.

A Parlam ent épületében sorra 
:erült tájékoztatónak azonban 
íem csupán gesztusértékéből adó- 
lott a jelentősége. Bár tegyük hoz- 
:á: a gesztusok sem lebecsülhetők. 
íz t fejezte ki, hogy a tárca legfőbb 
vezetőin -  Fodor G ábor miniszter, 
íiszterszky Elemér és Jánosi 
3yörgy állam titkárok -  kívül G ál 
holtán, a Parlam ent, és Gellért Kis 
já b o r  az Emberjogi Bizottság el- 
íöke is részt vett a tanácskozáson.

Ami a tartalm at illeti. A  minisz
er rövid tájékoztatójában kitért 
nindazokra a kérdésekre, amelyek 
ólyam atos megoldást igényelnek, 
ilőzetesen állást foglalt az egyhá
zak tevékenységének társadalm i 
elentősége mellett, hangsúlyozva, 
logy a K orm ány ezt nagyra érté
keli, döntéseiben is kifejezésre kí
vánja ju tta tn i. Ehhez kéri partne
rül az egyházakat. Az alap a 90/ 
[V-es törvény, amely példam uta
tóan választotta szét az állam ot és 
az egyházakat, garantálva az egy
házak függetlenségét.

Az új K orm ány strukturálisan is 
továbblép, am ikor megszünteti a 
Miniszterelnöki H ivatal szerveze
tében eddig m űködött Egyházügyi 
Titkárságot és egységesíti a M űve
lődési és K özoktatási M iniszté
riumban a Vallásügyi Főosztály 
tevékenységében, az egyházakkal, 
felekezetekkel szükséges együtt
működés hivatali formáit. Ez kap
csolattartást, döntéselőkészítést, 
koordinálást jelent, semmiképpen 
sem adminisztratív beavatkozást 
az egyházak életébe. Ezt m ár azért 
sem szükséges nagyon hangsúlyoz
ni, m ert az elmúlt években az érin
tettek jó  tapasztalatokra tehettek 
szert a Főosztály működését ille
tően, valóban a segítő szándék volt 
a m eghatározó, az új minisztériumi 
vezetés ezt mind a személyeket, 
mind a tartalm at, mind a munkastí
lust tekintve megerősítette.

A konkrét kérdések vonatkozá
sában a h itoktatást értéknek tekin
tik, a miniszter a h ittanórák tan 
tervbe iktatásával egyetért ott, 
ahol ez jó l megvalósítható, nem 
tekinti elvi problém ának.

Az úgynevezett hitéleti tám oga
tás sarkalatos kérdés. M indenki 
tisztában van annak a helyzetnek 
a feszültségével, am ikor az éven
kénti országgyűlési döntéstől függ 
az egyházak anyagi helyzete. Ez 
valójában megkérdőjelezi az egy
házak függetlenségét. U gyanakkor 
óvatosan, körültekintően szabad 
csak változtatni, nem veszélyeztet
ve az egyházak m űködőképes
ségét.

Ezért sem lehet egyszerűen a sze

mélyi jövedelemadó-rendszerrel 
összekapcsolni a tám ogatást, am it 
többen javasoltak, hiszen például 
joggal merül fel, hogy az egyháza
kat tám ogatók között viszonylag 
jelentős lehet az idősebbek, a kisfi- 
zetésűek aránya. Nincs igazán 
megbízható felmérés, elemzés, jó  
döntés csak ezek birtokában hoz
ható.

Az ingatlanok visszaadásában a 
korm ány folytatni kívánja a tö r
vény végrehajtását, figyelembe vé
ve az eddigi tanulságokat, az anya
gi lehetőségeket, az egyházak ál
láspontját.

Szólt a  miniszter a folyamatos 
kapcsolattartás szükségességéről, 
arról, hogy a reprezentatív jellegű, 
nagy létszámú értekezletek de- 
m onstratívak, természetesen a 
konkrét kérdések a közvetlen dia
lógusokban dőlnek el, amelyre ké
szen állnak. A dem onstratív jelleg 
azért is szükséges, m ert segít a fé
lelmek eloszlatásában. Természe
tesen, ha ez összhangban van a 
tényekkel. Kissé ezért is állnak az 
új vezetés képviselői értetlenül a 
félelmek előtt, m ert programijuk, 
m agatartásuk, döntéseik ezt nem 
indokolják.

A vitában azután kiderült, hogy 
az egyházak vezetőiben nincs féle
lem, bizalommal várják, hogy a 
korm ány folytatja az 1989/90-ben 
m egindult, az elmúlt parlam enti 
ciklusban felerősödött folyam atot 
az egyházak tám ogatását, regene
rálódását illetően. Az emberekben 
olykor megnyilvánuló félelem a 
megelőző évtizedekre nyúlik vissza 
és érthetően inkább az idősebb 
korosztályt jellemzi.

N apjainkban ritka az olyan ta 
nácskozás, amelyre olyannyira a 
konstruktivitás a jellemző, hogy 
nem hangzik el bíráló észrevétel a 
korábbi vezetésre és nincsenek ak- 
tuálpolitikai felhangok, áthallá
sok. M agunk is többször kifejez
tük, hogy az egyházpolitika kell 
legyen az egyik olyan terület -  töb
bek között az állam  és egyház szét
választása, az egyházak társadalm i 
szolgálata m iatt - ,  amelyben 
egyértelmű a kontinuitás, függetle
nül attól, mely pártok  rendelkez
nek parlam enti többséggel.

Ez is a társadalom ban és az egy
házban egyaránt szükséges tanulási 
folyam at és bizalomerősítés része.

M agam  a hitéleti tám ogatás és 
az ingatlan-visszaadás kérdéséhez

szóltam hozzá. Hangsúlyoztam, 
hogy olyan megoldást kell találni 
a tám ogatás technikájára, amely 
semmiképpen nem hozhatja az ed
diginél hátrányosabb helyzetbe az 
egyházakat, utaltam  a jelenlegi el
képzelések buktatóira, ö rvende
tes, hogy máris van olyan elképze
lés, mely a teljes ciklusban, tehát 
négy évre garantálná a tám ogatást, 
igazítva az infiációhoz, ezzel is 
csökkentve az évenkénti döntések
ből adódó függőséget, bizonyta
lanságot.

Az ingatlan-visszaadás ütemét 
gyorsítani kellene, ezt segítené, ha 
az azt előkészítő bizottság a konk
rét igényeket terjeszthetné a Parla
m ent elé és nem az előre megszava
zott összegek határolnák be a lehe
tőségeket. Ez felel meg egyébként 
az eredeti törvénynek.

A  mi egyházunkban is természe
tesen sokakat foglalkoztatnak 
ezek a kérdések, összefüggésben az 
egyházak, egyházi személyiségek, 
lelkészek és nem lelkészek politi
kai, közéleti szerepvállalásával. 
A választások u tán  könnyebb 
ezekről higgadtan eszmét cserélni, 
talán  sikerül a zsinaton is a több
ség egyetértésével találkozó tö r
vényt elfogadni.

Azon egyháztagok gondolkodá
sát lehetett tetten érni volt iskola
társam , barátom , H orváth  Miklós 
írásában, (Evangélikus Élet szept.
4.), akik a választási eredményben 
csalódtak, az új koalícióval szem
ben bizalmatlanok.

Szükség van a különböző véle
mények megnyilvánulására, kü
lönbözőségeinkben kell egyek le
gyünk. Azaz, kom olyan kell ve
gyük, hogy hitbeli azonosságunk 
nem jelent, nem  jelenthet unifor- 
mizáltságot az evilági élet, így a 
politika kérdéseiben. Ezeket nem 
szabad lebecsülni, de túlértékelni 
sem.

Ami az országos felügyelő tevé
kenységét illeti, az is megítélhető, 
elsősorban a tények alapján, fő
ként természetesen az egyház érde
kével, szolgálatával összefüggés
ben. A nnak idején eleink azért is 
hozták létre a felügyelői tisztsége
ket, hogy a felügyelők tehermente
sítsék a lelkészeket, védjék a gyüle
kezeteket, az egyházat a szó evilági 
értelmében, vállalva a közélet, a 
politika terheit is. M a sincs ez más
képpen.

Dr. Frenkl Róbert

Egy se vesszen el...
j óvoda

Szeptember hónap az iskolakez
dés hónapja, ilyenkor a figyelem 
önkéntelenül az oktatási és nevelé
si intézmények felé fordul. Termé
szetesen így van ez az egyházban 
is. Néhány nappal a tanévkezdés 
előtt, augusztus 21-én, a Pest me
gyei Egyházmegyében, Albertirsa 
község irsai részében új óvodát

épült lrsan

szenteltek és ad tak  át rendeltetésé
nek. Az óvodának a „Mustármag" 
nevet adták. Találó név, m ondta 
igehirdetésében dr. Harmati Béla 
püspök. Kicsiny magból lesz a pél
dázat szerint a hatalmas fa, vagy 
bármilyen növény. Az igehirdetés 
alapigéje M t 18,12-14 versei voltak. 

Isten megbízást ad az embernek.

SZABADTÉRI MEGYEI EVANGÉLIZÁCIÓ TERÉNYBEN
Egység a Krisztusban a kereszt által

Lázas készülődés, sürgés-forgás 
előzte meg az augusztus 14-én 
megrendezésre kerülő megyei sza
badtéri evangélizációt Terényben. 
Ez a N ógrád megyei település Ba
lassagyarmattól 20 kilométerre 
fekvő kis falu. A Cserhát hegyvo
nulatának egyik völgyében elterü
lő kis település gyönyörű természe
ti adottságokkal rendelkezik. A fe
le részben evangélikus lakosság az 
1700-as években települt á t a felvi
déki ArVa megyéből Terénybe.
A nemzetiségi öntudat igen erős a 
faluban. M ár hagyománnyá vált 
az évenként megrendezésre kerülő 
nemzetiségi találkozó, amely eb
ben az évben kibővült a Szabadság 
N apja rendezvénysorozattal.

Nógrádban harmadízben került 
sor szabadtéri színpadon megyei 
evangélizáció megrendezésére. Az 
esemény létrejöttének feltételeit az 
önkormányzat és a gyülekezet biz
tosította. Az evangélizációt Mucsi- 
na Gyula, a település polgármestere 
nyitotta meg, majd Szlobodnyik 
András, a falu jegyzője köszöntötte 
a megjelenteket, hangot adva örö
mének, hogy Terény adhat otthont 
idén a megyei evangélikus szabadté
ri evangélizációnak. „Szívből kívá
nom a terényi önkormányzat és a 
magam nevében, hogy az evangélizá
ció olyan lelki értékeket teremtsen a 
szívekben, amelyek az embereket kö
zelebb hozzák egymáshoz megbecsü
lésben és értékesebb életvitelben.”

Az egyházmegye gyülekezetei
ből mintegy félezer ember érkezett 
az estébe nyúló alkalom ra csak
nem tizenöt településről. Az evan
gélizáció szolgálatának gerincét a 
10 napos balassagyarmati megyei 
ifjúsági konferencia ifjúsága bizto
sította, de a lucfalvi, ősagárdi és a 
helyi gyülekezetek tagjai is ének
kel, verssel, prózával és bizonyság- 
tétellel szolgáltak.

Az igehirdetést Kalácska Béla 
esperes, az evangélizáció szervező
je ta rto tta  lK o r 1,18-23 igéje alap
ján . Az igehirdetés a többi között 
rám utato tt a rra  a tényre, hogy a 
pogány világ az egyetemes kinyi
latkoztatás alapján csak vallásfilo
zófiai rendszerek (hinduizmus, 
buddhizmus, sintoizmus stb.) lét
rehozására volt képes, és „a saját 
bölcsessége útján nem ismerte meg 
az Istent” . A zsidóknak a megvál
tás keresztje botránynak tűnt, „de 
nekünk, akik üdvözülünk, Isten
nek ereje” . Ez m anapság is kísért, 
am ikor a kereszt háttérbe szorul a 
nyugati karizmatikus szektákban 
és a  keleti vallásfilozófiai rendsze
rekben, amelyek gyökeret próbál
nak verni hazánkban. Ugyanak
kor az evangélium keresztközpon
tú, benne nyilvánul meg Isten ha
talm a és ereje a bűn, a halál és a 
személyes gonosz felett. A keresz
tet nem lehet megkerülni, sem a 
fenti világi bölcsességgel, sem saját 
erőnkkel, sem társmegváltóval. 
A megtérés teljes valónk személyes 
átadása, áthelyezése az Isten erőte
rébe. E zt a lépést csak bünbánattal 
tehetjük meg. Az újjászületés így 
nem kétséges az á tadott szív szá
m ára.

A kereszt által oldódnak meg

Keresi és m agához hívja az embe
reket. Távol akar tartani a veszé
lyektől. Ezért kellenek ezek az in
tézmények, hogy m ár kicsiny gyer
m ekkorban megismerjék Jézust, 
igéjét és erkölgsiségét, és legyen ez 
a hely, ahol gyakorolni is tudják. 
M agyarország. István királysága 
alatt csatlakozott a nyugati keresz- 
tyénséghez. Ez hozta magával az 
iskolák alapítását is. 1996-ban lesz 
1000 éves a magyar iskola! Ez az 

(F olyta tás a  3. oldalon)

Krisztusban az emberiség alapvető 
„örökzöld” problémái; a nemzeti
ségi feszültségek, a társadalmi 
problémák és a nemek helyes önér
telmezése és életvitele.

Az evangélizáció úrvacsoravé
tellel zárult. A helyi lelkész, Gulá- 
csiné Fabulya Hilda hívta az Ú r 
megterített asztalához a testvére
ket. Legyünk egyek -  mondta - ,  az 
iménti igehirdetésben elhangzott 
Krisztus keresztjében és az asztal
közösségben. Hangsúlyozta, hogy 
az első keresztyének minden vasár

nap összejöttek igét hallgatni, éne
kelni, imádkozni és úrvacsorát ven
ni. Egymásért éltek. így legyünk 
egyek mi is, idősek és fiatalok egy
aránt. Együtt éljük át a bűnbocsá
nat örömét, békéjét és erősödjünk 
meg Jézus Krisztus minden bűnt 
elfedező, testvérszíveket egybekö
tő szeretetében.

A jelenlévő nagy gyülekezet 
döntő többsége engedett a hívás
nak és élt az úrvacsorával. A szol
gálatot a megyéből megjelent öt 
lelkész végezte. Az úrvacsoravétel 

alatt a megyei ifjú
sági konferencia 
résztvevői énekkel 
szolgáltak. Az est 
közeledtével a köz
ismert régi evangé
liumi énekkel bú
csúztunk egymás
tól: „Isten velünk, 
viszontlátásra!...” 

Este, az alkalom 
végén a vendégek a 
gyülekezet asszo
nyai által nagy sze
retettel készített fi
nom vacsorát fo
gyaszthatták. így 
ténylegesen meg
valósulhatott az 
őskeresztyén gyü
lekezetekben meg
élt testvéri, teljes 
agapé szeretet.

Ez a megyei 
evangélizációs ösz- 
szejövetel jó  alka
lom volt arra, 
hogy Krisztus test
vérszíveket egyesí
tő szeretete meg
nyilvánuljon. Le
gyen érte hála és 
dicsőség Istennek! 

Gulácsiné Fabulya 
Hilda

A balassagyarmati ifjúsági konferencia tagjai szolgálnak 
az evangélizáción

A résztvevők egy csoportja

Lelki és szellemi értékek háza
Gimnázium alapkő-letétele Aszódon

Augusztus 21-én, vasárnap a 
Pest megyei Egyházmegyében az 
iskolaügy került első helyre. A dél
előtti irsai óvodaszentelés után 
Harmati Béla püspök útja Aszódra 
vezetett, ahol egy új gimnázium 
épületének alapkövét tették le, is
tentisztelet keretében. Aszód régen 
evangélikus iskolaváros volt. Gim
náziuma és leánynevelő intézete a 
város, a környék, a Galga völgye 
fiatalságát gyűjtötte össze és nevel
te egyházunk szellemében hitre, 
becsületre, emberszeretetre. 
A rendszerváltás után eddig visz- 
szakapott gimnáziumok után 
nyolcadikként Aszódon nyílik új 
gimnáziumunk. Sokáig folytak a 
tárgyalások önkorm ányzattal, mi
nisztériumi bizottsággal, míg végre 
az a döntés született, hogy itt egy
házunk nem a régi iskoláját kapja 
vissza, hanem kárpótlási összeget 
szavaztak meg, melyből felépülhet 
az új iskolaépület.

Ezek után  jelölték ki a helyet, 
mely a templom mögötti részen, 
tágas helyen terül el. Az istentiszte

let után  ide vonult ki a gyülekezet, 
hogy szemtanúja legyen az alapkő 
letételének. Az ünnepségen az 
aszódiakon kívül ott volt a kör
nyék sok érdeklődője, dr. Frenkl 
Róbert országos felügyelő, Szeme
rei Zoltán pénzügyi főosztályveze
tő, a környékbeli lelkészek, a jö 
vendő diákok közül sokan, megje
lent a város országgyűlési képvise
lője Vankó Magdolna is, valamint 
a város polgármestere.

Az istentiszteleti szolgálatban a 
püspök mellett részt vett Detre Já
nos esperes, a gyülekezet lelkésze 
és Baranyai Tamás espereshelyet
tes, domonyi lelkész.

A püspök igehirdetésének alap
igéje 2Tim 2,1-2 volt. Azzal kezdte, 
hogy a régi iskolai hagyományok
ra emlékezve, új iskola alapkövét 
tesszük le ma. Az ige arra biztat, 
hogy erősödjünk meg a kegyelem
ben. Azzal a reménységgel indu
lunk, hogy minden korlát és aka
dály ellenére a 20-21. században is 
erős az Isten kegyelme. A kegye
lemben úgy erősödhetünk, ha a lel

ki vonalat tartjuk 
elsőnek és fontos
nak. Ami a mai 
napon történt az 
egyházmegyében, 
Irsán és Aszódon, 
az azt jelenti, hogy 
megerősödhetünk 
ebben a lélekben. 
A megerősödés 
után ez hangzik az 
igében: add á t . .. 

( Folytatás 
a 3. oldalon)
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G Y E R M E K E K N E K F I A T A L O K N A K

Van egy érzés,
ami ha hatalmába keríti az embert, az képes lesz 
nemcsak kimondani, de komolyan is gondolni:
„.. .holtomig, holtodig el nem hagylak, sem egészségedben, 
sem betegségedben, sem örömödben, sem bánatodban...” 
Van egy érzés, melynek hatására emberek el tudják fogadni 
a másikat, olyannak, amilyen; még a hibáikkal együtt is. 
Van egy érzés, ami magát az Istent is arra indította, 
hogy elfogadjon minket, és a Fiát küldje el, 
hogy vállalja értünk még a halált is.
Istenem, én folyton a másik hibáira figyelek, 
és bosszant, ha a többiek nem olyanok, 
mint amilyennek én szeretném őket.
Kérlek, teremtsd meg bennem is 
AZT AZ ÉRZÉST!

BEPILLANTÁS 
A PÉLDÁZATOK VILÁGÁBA

Az iga, ami boldogító, 
a teher, ami könnyű

A m últ alkalom m al a vetés rejtelmeibe nyertünk 
némi bepillantást. M a az aratás m ódjával ism erke
dünk. Bármerre járjunk  is a bibliai országokban, 
szinte m indenütt ugyanaz az aratás ősi m ódszere: 
az aratók a gabonaföldön térdelve, guggolva gyűj
tik be a termést. Jobb kezükkel a sarlót forgatják, 
bal kezükben pedig m int egy virágcsokrot, a levá
gott gabonát fogják kévébe. A gazt, am it az értékes 
terméssel együtt vágtak le, egyszerűen hagyják a 
földre esni, de később ezt is összegyűjtik, és kévék
be kötik. Jézus egyik példázatában a  szolgák meg
kérdezik urukat, hogy kimenjenek-e a földre, és 
kihúzgálják-e a búza közül a konkolyt? Az Ú r 
válasza: nem. Hisz így nemcsak hogy letaposnák, 
és a gyommal együtt kiszaggatnák a gabonát, de a 
gaz „értékén” is ron tana  a dolog. Ugyanis az a ra 
táskor levágott gyom ot gondosan összegyűjtve és 
megszárítva még fel lehet használni tüzelőként. 
A tűzifában szegény vidéken ez is fontos, lehet. 
Helyenként még m a is, az arab  pásztorok a napon 
előmelegített tepsin, száraz gázcsomón sütik a le
pényt.

Az aratás m unkája igen kemény, lassú, hossza
dalmas művelet. Ehhez még azt is szám ításba kell 
venni, hogy a termés általában igen szerény. Mégis 
szükség van az aratásra, hisz csak így lesz kenyér 
az asztalon.

A mezőn összegyűjtött kévéket szam áron, illetve 
tevén szállítják haza. Az állat há tára  vastag posztót 
terítenek, erre pedig egy favázat helyeznek. Erre 
akár. egy méter m agasra is föl lehet halm ozni a 
kévéket. Ezt a rakodást megkönnyítő vázat neve
zik igának.

Jézus egyszer ezt m ondta: „Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan, akik m egfáradtatok, és meg vagytok 
terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek 
m agatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, 
hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyug
vást találtok lelketeknek. M ert az én igám boldogí
tó, és az én terhem  könnyű.” (M t 11,28-30)

Hogy lehet egy iga boldogító, és a teher könnyű? 
Úgy, hogy az iga nem egyszerűen teher, hanem  a 
terhet hordhatóvá, elviselhetővé tevő eszköz. Ami 
segít a súlyt egyenletesen elosztani, és könnyít a 
teher valódi nagyságán. Jézus tanítása, a szeretet 
parancsolata ilyen „iga” az ő t követőknek.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Ha a cipőm beszélni 
tudna..."

.. .valahogy így kezdődik egy régi sláger egyik sora. Micso
da lehetetlen kívánság ez! Vagy mégsem? Most kezdődő 
játékunkban is egy tárgy fog „megszólalni”, és beszélni ma
gáról. Minden héten elmond valamit, s a ti feladatotok lesz 
kitalálni, hogy miről van szó. Mi is ez á  keresett tárgy. 
A megoldásért annál több pont jár, minél hamarabb sikerül 
rájönni a megfejtésre. Akik nagyon gyorsak a megfejtésben, 
azok még plusz kérdésekre is felelhetnek majd! De vigyázza
tok, mert a rossz tippekért pontlevonás jár!

A keresett tárgy első önmagáról szóló mondata a követke
ző:

„Néhány asszonynak nagy fejtörést okoztam.” 
Megfejtéseiteket legyetek szívesek a lap dátumát követő 

keddig postára adni!
A „Hol van megírva?” című játék helyes megfejtőinek 

neve és pontszáma:
7 pontos -  Tóth Kálmán és Katalin (Budapest; Zalán Péter 
(Budapest);
6 pontos -  Bánki Renáta (Inota); Donáth Ferkó (Ózd); 
Fancsali Ifjúsági Kör; ülés Adél (Egyházasdengeleg); M észá
ros Szilvia (Homokbödöge); Németh Anita (Jánosháza);
4 pontos -  Benke Zsuzsanna (Ajka); Mersva Ildikó (Váceg- 
res); Mészáros Judit (Csákvár); Molnár Berta (Farmos); 
Mucsi Péter (Debrecen); Till Antónia (Enying); Világi Dá
vid (Győr);
3 pontos -  Szabó Barbara (Budapest).

Elnézéseteket kérem  azért, hogy -  am int a zt többen észre
vettétek és je lezté tek  -  ismét csúszott egy k is  hiba a  fe ladvány
ba. A  m egfejtendő m ondatot ebben a  form ában valóban E li 
m ondta IS á m  3,9-ben, és -  amire én gondoltam  -  Sám uel 
lS á m  3 ,10-ben „Uram" nélkü l ismétli meg. Remélem , ez  a 
pontatlanság nem o kozo tt tú l nagy nehézséget a rejtvény m eg
fejtésében. M indazoknak, a k ik  a feladványt m ég így is megol
dották, gratu lá lok! * S

KÖSD ÖSSZE!...
.. .a rejtvény alsó részében található betűket a felül található 
négyzetekkel, és ha beírod az egyes négyzetekhez tartozó 
betűt a hozzá kötött négyzetbe, már olvashatod is a rejtvény 
megfejtését! in iá tisom  tlbStSB

Magasztallak
Magasztallak téged, mert félelmetes és csodálatos 
vagy.
Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. 
Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon 
formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. 
Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben 
minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem 
szántál, bár még egy sem volt meg belőlük.

Magasztallak, Istenem, mert nem tehetek mást, ha 
csodáidat nézem, amelyeket teremtettél.
Nem tehetek mást, csak csodálhatlak Téged minden
ben, ami körülvesz a világban, amit láthatok, hallhatok, 
érezhetek, amit megismerhetek -  mindenben a Te kezed 
nyoma tűnik elő.

Magasztallak Téged, mert bár nem látlak, mégis lát
hatlak -  belülről.
Hiszen Te mindenütt ott vagy -  ott vagy bennem is. 
Hiszem. Láthatatlanul takargatod irgalmaddal ezt a 
földet.
Megfogni, megragadni nem tudom kezeidet, nem néz
hetek arcodba.
Mindenütt láthatatlan vagy, mégis mindenben látható.

A teremtett világ csodáiból következtetek szépségedre. 
A szellő suhogása árulja el a hangodat.
A tenger nyugodt kéksége beszéli el békességed mélysé
gét.
A napsugár hozza el számomra a Te fényességed üzene
tét.
Egy mosoly, egy ölelés, egy segítő kéz: szereteted tol
mácsai a világban.

És észrevehettek egy nyomorult koldus, egy csavargó, 
egy síró gyerek, egy aggódó édesanya, egy kétségek 
közt vergődő fiatal vonásaiban.
Hiszen Te is hozzánk hasonló voltál, amikor itt jártad

a földön az emberek útját, és szenvedtél velünk, miat
tunk és értünk.
Rövid harminchárom év, amit emberként töltöttél, még
is Neked volt a legteljesebb életed.
Hiszen győztél. Haláloddal az Életet hoztad el a világ
ba.
Azért születtél, hogy meghalj, mert így akarta az, aki 
elküldött. Én pedig azért születtem, hogy éljek -  kegye
lemből, a Te örök országodban.

Magasztallak Téged, mert szabadságot adtál, életet 
hoztál nekem is; mert megértettem, hogy Te vagy egye
dül az Út, az Igazság, és az Élet.

Magasztallak, mert hívtál, és megengedted, hogy meg
fogjam a kezed, belekapaszkodjam szeretetedbe.
Mert benned bízhatok, veled indulhatok újra és újra, 
amikor nehéz terhek nyomják a váltam, és egyedül 
érzem magam, elhagyottan, nyomorult bűnösként.
Te akkor is velem vagy, hiszen szeretsz, és megígérted, 
hogy erőt meríthetek belőled az új indulásokhoz, az 
újabb terhek elviseléséhez.

Én is szeretlek, Uram. Ezt újra és újra el akarom 
mondani neked.
Olyan jó, hogy tudhatom, mindent kezedbe tehetek, és 
nem választ el tőled, szeretetedtől semmi...

Magasztallak, mert már akkor tudtál felőlem, amikor
még csak öklömnyi élet voltam.
Már akkor ismertél és akartál engem is.
Csodálatos a titok, amellyel életre hívtál, Uram, fel
nem foghatom, de nem is akarom megértem.
Elég, hogy vagyok -  és Te vagy.
Elég, hogy fontos vagyok neked.
Nekem is fontos vagy, Uram!
Szeretlek! ;Amen

KERESZTREJTVÉNY
„Az Úr a te gyógyítód!” (2M óz 15,26) 
Újra életet, egészséget kapottak közül 
nyolc ember a Bibliában (V .:13, 49, 65, 
78, 97. F.: 2, 7, 90.)

V ÍZ SZ IN T E S
2. Asszír főváros evangélizátora 7. 
Könyvek könyve 13. „Dávid Fia” kö
nyörült rajta 22. Testrészünk 26. Apósa 
(ókorban használt szó) 29. Férfi név 34. 
Szolmizációs alaphang 36. Zöngétlen 
mássalhangzó 38. Zsidó tanító (ma: 
pap) 43. Működő tűzhányó Európában 
47. Ritmusban: hosszú mértékű hang 
49. Halálos balesetéből újra ép lett 56. 
Jegyzék (utolsó betűje nélkül) 61. Dávid 
király apja 65. Jézus teljesen éppé tette 
73. >Al]at]ak, (ékezet nélkül) . 75. Szőlő 
érett leve 78. A meggyógyult pogány 85. 
Réka betűi keverve ékezet nélkül 89. 
Országos Pedagógiai Intézet 93. Gazda
sági Munkaközösség 95. Külön fele 97. 
Alamizsna helyett gyógyulást nyert 102. 
Rebeka betűi keverve 109. Z. N. 111. 
Anya és fia kezdőbetűi (arabok származ
nak tőle) 113. Magyar autó jele 114. 
Kiszélesített utca 117. Bosznia magán
hangzói 123. Tőlem el 128. Kosztolányi 
megénekelte női név betűi keverve 133. 
Ilyen mandulánk is van

FÜG GŐ LEG ES
1. Az első hónap neve (zsidó ókorban)
2. Az Úr szavára életre kelt 3. Ruth 
sógornője (aki visszafordult) 5. Város 
(ékezettel) Józsué harccal foglalta el 6. 
Siloám szélső betűi 7. Jézus szavára

talpra állt 8. Kibuc magánhangzói 9. 
Bosznia mássalhangzói 10. Gépkocsi 
márka 11. Hegycsúcs Kőszeg közelé
ben ...kő 12. Féldrágakő 16. Tata fele 
29. Vajh (németül) 30. Személyes név
más 32. Otestamentum (rövidítve) 40. 
Ibi betűi keverve 51. Hegyoldal Budán 
54. Ugyanaz (röv.) 57. Hívő ember szí
vében van 58. Izrael egyik tartománya

volt (betűi keverve) 68. Első két betű 
(ABC-ben) 71. Gazdag ó-indiánok 72. 
65 vízszintes folytatása 73. Nép, nem
zet meghatározott helye 76. ... okozat 
89. Régi sírhalom (betűi keverve) 90. 
Jézus szavára láztalan lett 92. Büntet: 
ü t- - . . .  100. Krisztina becézve 111. In
formáció közlés 128. Ba-be németül 
131. Nikodémus szélső betűi
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MARÓTHY JENŐ (1895-1937):

S z e g é n y e k  s z í v e

(1943)

mi iskolánk nagyon szegény iskola. Annyi benne a 
szegény gyerek, mint a pipitér. Bizonyára ez az oka 

annak, hogy mindegyiknek jókedve van. Hej, mert a 
vagyon nagy gond! Elkölteni is, megtartani is, hát még 
szaporítani! Nem akar az ma a szentnek se szaporodni, 
akármilyen jó  földbe ültetik. Inkább kivész a magja is, 
mert úgy látszik, a pénz is elkapta már az emberek 
betegségét s egyik bugyellárisban az egyke, a másikban 
az egyse a divat. Hát az ilyen gondoktól csak kíméljen 
meg az Isten minden becsületes embert!

A mi iskolánkat meg is kíméli (ebből látszik, hogy 
milyen jó  iskola). Itt csak a gyerek szaporodik (a pénz 
még házasodni se akar). Mert ez a jó  Isten kárpótlása 
a szegény emberrel szemben. Annak, igaz, hogy pénzt 
nem ad, de a gyerekét O maga szaporítja. A gazdagnak 
meg igaz, hogy odaadja a pénzt, de rábízza a gyerekál
dást is -  s arra az saját magát irtja ki. És még mondja 
valaki, hogy a világon nincs isteni igazságszolgáltatás!

No de rosszul mondtam, egy tehetős gyerek mégis 
csak van az iskolában. Turcsek Dezső. Az apja nagy vágó 
(odaszalad ma még az a bolond pénz is, ahol a hatalom 
bárdját látja villogni), ő maga pedig istentelenül rossz 
tanuló. Áprilisban (a bolondok hónapjában) íratták be 
az iskolánkba, s akkor már három iskolát járt meg 
szeptember óta -  s egyikben se volt megelégedve a taná
rokkal. Lám, ez megint a gazdagok privilégiuma, hogy 
válogathatnak a tanárokban rogyásig, míg a szegény 
ember kénytelen beérni gyakran nyolc évig ugyanazzal 
a tanári karral. (Igaz azonban, hogy többnyire a gazdag 
is hiába turkál bennük, mert a legtöbb iskolában ugyan
azt a tanári kart találja.)

Nos, beült az I. c-be a kis gazdag Turcsek, szép új 
világos sportruhában s bámulva vette öt körül a sok kis 
szegény szurtos, akik közül egy tucat már tizenegykor 
kezd ebédelni, az igaz, hogy ez a reggelijük és vacsorájuk 
is egyúttal -  a kényelmesebb elintézés céljából. Hát ezek 
úgy néztek a kiöltözött Krőzusra, mint verebek a kanári
ra. Bosszús áhítattal és rejtett ellenérzéssel. Nemsokára 
ki is tört belőlük a tréfás verébtermészet s jókedvű ön
gúnnyal csiripelték körül a kicsípett Turcseket.

-  Ez is ruha? Ki hord ma már ilyet? Nézd meg a mi 
„rumba-pulóverünket"!

Hát a pulóverek még csak pulóverek voltak (az osz
tály fele télen-nyáron ugyanabban a pamut-ujjasban 
jár), de már azt a rumba nevű táncot aligha járták a

divatos tánctermekben ilyen foszladozón tintapecsétes 
ujjasokban.

Baj is az! Ok ilyenben járták! Hangos dalolással 
táncolták körül a kis Turcseket s még a medencecsontju
kat is úgy illegették, mint a lokálok elkényeztetett tán
cosnői.

Aztán előállt közülök a legszegényebb táncmester. 
Turcsi Mihály. Megállt Turcsek előtt s büszkén eléje 
tette a nagyapjától örökölt cúgos cipőjét.

-  Látod! Ez a jó  cipő! Ebben lábvizet is vehetek! 
Ebben még egy elefántnak is elmúlnának a tyúkszemei!

S  vígan táncolta körül az osztályt az elefántokra sza
bott bocskorban.

A többi zajos derültséggel tapsolt a rettentő cúgos 
cipőnek sa k is  Turcsek kezdte szégyenkezve nézni a maga 
finom kis sárga cipőjét. Következett a tízóraizás ideje.

Turcsek két vastagon megtöltött sonkászsemlét s egy 
csomag cukrászsüteményt húzott elő a táskájából, de mi 
volt az azokhoz a finomságokhoz képest, amiket a társai 
hoztak magukkal. Az egyik akkora zsíros kenyeret 
evett, mint az osztályfőnök tenyere, a másik kétszerak- 
kora sülttököt, a harmadik egy kalap pattogatott kuko
ricát, a negyedik egy emberfej nagyságú kukoricagörhöt 
és így tovább.

Turcsi Mihály pedig kiszórt a padra a két kabát- és 
két nadrágzsebbol egy kupac pirított tökmagot s olyan 
büszkén ült alatta, mint Mohamed a hegy alatt.

-  Jaj, te szegény Turcsek! Hát te mit eszel? Csak nem 
sonkát! Pfuj! És meg bírod enni? Hisz az nagyon rossz 
lehet!

A kis Turcsek valóban kezdte magát szegénynek és 
szerencsétlennek érezni a sonkái és süteményei között. 
De azért még nem adta meg magát. Hősiesen ette az 
úri kosztot, ha nem is ízlett már neki úgy, mint tegnap, 
s dicsérte keservesen, mint cigány a kehes lovát.

Arra a kis Turcsi megkóstoltatta vele a pirított tök
magot. Oh, Istenem, micsoda mennyei íze volt annak a 
tökmagnak! M int a Jóisten cukrával meghintett man

dulának! De hát hiába, az ilyen finomságok csak a 
szegény ember kamrájában teremnek! Elég szomorú ez 
a gazdagokra nézve!

Ilyenformán aztán lassan valóságos verseny fejlődött 
k i az I. c-ben a gazdagok és a szegények között. A gaz
dagok képviselője volt Turcsek, a szegényeké Turcsi. 
Egyik se akarta hagyni magát s azt a társadalmi osz
tályt, melynek képviseletét a véletlen reájuk bízta. 
A verseny persze nem vonatkozott a tanulásra. ( O tt a 
gazdagok gyorsan feladják a já tszm át a szegény diá
kokkal szemben. Turcsek már május közepén minde
nütt szekundára állt. Turcsi pedig mindenből jelesre.) 
Vonatkozott azonban a hazulról hozott fényűzési cik
kekre. Turcsek minden nap valami pompás új játékszert 
hozott az iskolába. De Turcsi se hagyta magát. S  ami
kor Turcsek felhúzható kiscsirkét hozott, hozott 6 ak
kor olyan dióhéjból készített tücsköt, hogy Csaszka 
tanár úr, a természetrajz tudora három napig kereste 
az osztály négy sarkában s máig se hiszi, hogy nem 
valami rákosi tücsök ciripelt az órája alatt.

Turcsek erre egy önműködő automobillal állított be. 
Jó, jó , de mi volt az ahhoz az önműködő krumplipuská
hoz képest, amit Turcsinak csinált az édesapja, s amivel 
annak találta el az orra hegyét Turcsi, akinek akarta, 
sőt egyszer még annak is, akinek nem akarta és ez a 
nagyorrú iskolaszolga volt.

Turcsek megvakarta a fe jé t s most egy drága zsebvil- 
lanylámpával került elő. Nem volt nagyobb az egész 
lámpa, mint egy becsületes besztercei szilva, de nem is 
ért annyit, mint az a zsinegre kö tö tt akácfapecek, amit 
Turcsi hozott hazulról, mert a lámpával legfeljebb ol
vasni lehetett a pad alatt, de a madzagra kötött brugató 
még a szemét is kiverte annak, aki nem tudott vele 
bánni.

Megbosszankodott erre a kis Turcsek és másnap egy 
zenélő szekrénnyel állított be az iskolába. Turcsi szülei 
azonban most felülmúlták önmagukat s almahéjból 
olyan körhintát csináltak a fiuknak, hogy az magától

forgott a napon, akár zenéltek alatta, akár nem, ha 
pedig gyufát gyújtottak alája, akkor még muzsikált is 
az almahéj a saját körforgásához, ami több volt, mint 
az indiai bűvészet legnagyobb csodája.

A z I. c. tombolt a lelkesedéstől. A  gyerekek ösztön- 
szerűen megérezték, hogy nem éppen csak a szegénység 
győzelme ez a gazdagság fö lö tt, hanem a lélek lelemé
nyének diadala is a lelketlen gép és a lelketlen pénz 
fö lö tt.

Érezte ezt a kis Turcsek is s elkeseredésében gonosz 
lépésre ragadtatta magát.

Hosszú fejesvonalzójával darabokra zúzta az alma- 
héjkörhintát s tehetetlen dühhel kiáltotta oda a kis 
Turcsi M ihálynak:

-  Hiába nevetsz, azért mégis én vagyok a győztes, te 
rongyos! Te rongyos!

Az egész mondatból csak ez a ké t szó maradt meg a 
kis Turcsi M ihály fülében, mert az volt benne a legfáj
dalmasabb. Hiszen igaz volt. ( S  az ilyen keserű igaz
sággal szemben védtelen az ember, ha az arcába vág
já k .)  Nyomorult kis ruhácskáját csak az anyai gondos
ság varrótűje tartotta össze. A könyökén és a térdén 
vékonyabb volt, mint a fá ty o l... A nyomorúság fá tyo -  
la...

Szomorúan s hallgatagon ment benne haza a kis 
Turcsi, m int akit szíven ütöttek.

Hogy m it mondott otthon, k i  tudná. De hogy mit 
fe le lt rá az édesanyja, azt másnap megláttuk valameny- 
nyien.

A ké t fá tyolos térd és könyök másnap reggelre be 
volt foltozva. De nem valami közönséges posztóval, 
hanem -  szívalakúra vágott fo lto kka l... Két szív a két 
térden. Két szív a ké t könyökön... Szerető, fé ltő  gon
dossággal védték a kis Turcsi M ihály szegénységét, 
hogy senki se árthasson neki többé!

A szíveket mindnyájan észrevettük... Turcsek is, az 
osztály is, én is. De nem szóltunk semmit. A  szivünkre 
ült annak az anyai szívnek a csodatevő keze, mely 
fo ltokra vagdalja magát, hogy a kisfia ne legyen kény
telen a lyukas ruhája miatt szégyenkezni.

Hallgattunk, csak a szívünk dobogott viharosan. Ezt 
dobogta:

-  Add fe l  a versenyt, Turcsek Dezső! Ezt a szivet 
fö ld i ember le nem győzheti többé!

(A szerző azonos című kötetéből.)
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Űj óvoda épült Irsán Gimnáziumi alapkő letétele Aszódon
(F olyta tás az 1. oldalról)

ivoda is ennek a hagyománynak 
folytatója.

Isten megbízása felelősséget is 
elent. Felépült az óvoda, szépen 
berendezve adjuk á t rendeltetésé
lek, de ezzel nincs vége az ügynek. 
\  hívők egyetemes papsága követ- 
cezménye, hogy mindannyian fele- 
ősek vagyunk gyermekeink nevel- 
:etéséért. Kiemelt felelőssége van 
íz óvodában dolgozóknak. Ők Is
ién parancsát teljesítik, örüljetek, 
íogy itt nevelhettek. Ezek a kicsi
nyek, felnövekedve tudják majd, 
tiogy mi a becsület, mi az Isten 
szeretete és emberek tisztelete.

Az ünnepi istentisztelet kereté
ben újonnan választott gyülekezeti 
vezetők és az óvoda vezetői, dolgo
zói tettek esküt egyházunk rendje 
szerint. Az új tisztségviselők: To
kai Jánosné felügyelő, Simó János 
gondnok, Turcsan M ihály tem ető
gondnok, Kárpáti Istvánná jegyző 
is Bánszky Józsefné számvevőszé
ki elnök. Az óvoda vezetőjének 
Murár Endrénél választotta a pres
bitérium, óvónőknek pedig Erős 
Jánosné Kiss Zsuzsát. D ajkák let
tek Zajacz Jánosné és M otyovszki 
Ferencné, az óvoda pénztárosa pe
dig Nagy Gyevi Péterné.

Bárdossy Tibor, a gyülekezet lel
késze elm ondta, hogyan született 
meg az óvoda építésének gondola
ta. Óvodája eddig még nem volt a 
gyülekezetnek. Két iskolájuk és 3 
tanítólakásuk volt, amiből vissza
kapták az iskolákat. 1993. október 
10-én határozták el az építést és 
adták a M ustárm ag nevet. Kicsi
nyeket nevelnek benne Krisztus
hitre, hogy megismerkedjenek Is
ten szeretetével. Kertész Gézáné 
koordinálásával készültek a ter
vek, Pálinkás Pál helybeli vállal
kozó volt a kivitelező, ö t  hónap 
alatt készültek el a munkával és 
13,3 millió forintba került az egész. 
Beleépítették a kárpótlást, segített 
az országos egyház, több gyüleke
zet az egyházmegyéből, a finn test
vérgyülekezet és kb. 600 ezer forint 
saját gyűjtést, alberti gyülekezete 
kölcsönnel is segített.

Istentisztelet után  a templomi 
gyülekezet átvonult az új óvodá

hoz, ahol a püspök felszentelte és 
m egáldotta az épületet. Detre Já
nos esperes volt segítője a szertar
tás végzésében, aki üdvözölte is az 
új intézményt. Pest megyében 
Nagytarcsa és Alberti után  Irsán is 
megnyílt az óvoda és készülnek 
Vácott is. Az egyház oktatási rend
jébe kapcsolódunk be. Igyekezze
tek, hogy az élő Jézus bejusson az 
óvodába. Roszik M ihály alberti 
lelkész öröm ét fejezte ki, hiszen 
egyik ösztönzője volt az óvoda lé
tesítésének. Az országnak új nem
zedékre van szüksége, neveljetek 
hazaszeretetre is. Nem  lehet itt 
megállni, kell az iskola is folytatás
nak. Dr. Kiss Tibor polgármester 
m éltatta István király művét és ün
nepét. Köszönetét m ondott az egy
háznak ezért a létesítményért, hi
szen a község gyarapodott. Az ön- 
korm ányzat az óvodának százezer 
forint értékben adom ányozott já 
tékokat és ingyen vezettették be a 

közműveket. Dr. 
Frenkl Róbert o r
szágos felügyelő is 
köszönetét m on
do tt a gyülekezet
nek. Istenhez, az 
egyházhoz és a 
néphez tartozás 
okán is fontos az 
itt végzendő m un
ka, nevelés. H ar
m ati Béla püspök 
azt emelte ki, hogy 
augusztus 20-án 
sokféle emlékmű
vet emelnek, szen
telnek. Ezek álta
lában a m últ felé 
néznek. Ez a  ma 
felszentelt óvoda 
olyan mű, amely a 
jövő felé néz. Az itt 
folyó nevelés segít
sen hagyom ányőr
zésre, mégpedig a 
több nyelvű ha
gyomány tovább
adására is. 
Tóth-Szöllös M ihály

Kínai protestánsok számbavétele
A K ínai N épköztársaságban élő 

protestáns keresztyének létszámát 
illetően a legkülönbözőbb speku
lációk és adatok  látnak napvilá
got. A Kínai Keresztyén Egyház
tanács hivatalos becslése szerint az 
országban több m int 6 millió pro
testáns keresztyént ta rtanak  szá
m on, bár ezt az ada to t sok egyházi 
vezető korántsem  tartja  elfogad
hatónak  és naprakésznek. Külföl
di felmérők akár 50, sőt 80 millió 
protestáns keresztyénről is beszél
nek, s ezeket a szám okat egy K íná
ban tett 18 hónapos látogatás so
rán  begyűjtött adatokra alapoz
zák.

A statisztika pontosításának 
meglehetősen sok nehézsége, sőt 
akadálya van. Egyrészt nem tisztá
zottak azok a kritérium ok, melyek 
alapján valaki keresztyénnek te
kinthető (az ország egyes helyein 
pl. csak a megkeresztelteket veszik 
számításba, m ásutt viszont m ind
azokat, akik érdeklődést m utatnak

a keresztyénség iránt). M ásrészt az 
egyes tartom ányok egyháziés poli
tikai vezetői nem egyformán viszo
nyultak a felmérési akcióhoz. 
Egyes kerületekben pl. az egyházi 
vezetők -  hogy a helyi hivatalo
soknak im ponáljanak, a keresztyé
nekről szándékosan alacsonyabb 
létszámot jelentettek. M ásutt ép
pen fo rd ítva: a külső megfigyelők 
kedvéért eltúlozták a keresztyének 
létszámát. Olyan provinciák is vol
tak, ahol az egész családot keresz
tyénnek tekintették, ha a családfő 
megkeresztelkedett. Akadályozta 
az egyenletes felmérést az is, hogy 
míg bizonyos városokban a lelké
szek pontos nyilvántartást vezet
nek a megkereszteltekről és egy
háztagokról, m ásutt -  főleg falusi 
és hegyi településeken -  ezekről 
semmiféle feljegyzés nem készül. 
De az is előfordul, hogy olyan buz
gó keresztyéneket, akik mind a 
tem plom ot, m ind a „házi gyüleke
zetét” látogatják, két-zer is szere

peltetik a keresztyének nyilvántar
tásában.

M ind e veszélyek dacára, a sta
tisztika készítői bizonyosra veszik, 
hogy a felmérés adatai nagyjából 
tükrözik a kínai protestánsok 
nagyságrendjét, és a Kínai Keresz
tyén Egyháztanács adatszolgálta
tását tekintik m érvadónak. ( ÖTK)

A SAJTÓOSZTÁLY 
ÜJ CtME:

1085 ÜUői út 24. 
földszint.

Telefon/fax: 
133-6438 és 134-3567

A könyvesbolt bejárata 
a Szentkirályi n. sarkon.

A Szerkesztőség bejárata 
az udvarról jobbra.

(F olyta tás az 1. oldalról)
Ez megbízás a tanításra, oktatásra. 
Ez a gimnázium azért épül, hogy 
fiatalok kapjanak spirituális és szel
lemi értékeket. Egyúttal nagyobb 
lesz a  felelőssége Aszód és a Galga 
völgye evangélikusainak. Ez az épí
tés a jövőnek szól!

Detre János esperes felsorolta 
azoknak az okiratoknak sorát, me
lyet az alapkőbe bezártak. Szán
déknyilatkozat a gimnázium újra 
megnyitásáról, a visszaigénylés má
solata, az önkormányzattal való 
megállapodás tervezete, a Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnázium 
alapító okirata és ennek az Orszá
gos Presbitérium által történt meg
erősítése. A megválasztott igazga
tó, dr. Roncz Béla és két tanár neve:

Koncz István és Detre Zoltán, az 
első tanulók névsora, egyházunk 
mai vezetőinek, az egyházmegye ve
zetőinek névsora és a helyi újság 
egy példánya.

Frenkl Róbert országos felügyelő 
köszöntésében elmondta, hogy ami
nek tanúi vagyunk ez ma történet, 
később történelem lesz. Bizalommal 
néz a jövőbe az iskolát illetően, le
gyen minőségi a munka és nyitott a 
szellemiség. Valósítsák meg a haza, 
a hit és a haladás hármas egységét.

Ez az iskola immár a harmadik 
épület lesz Aszódon. Az első épület
ben ma a Petőfi Múzeum működik, 
a második a Hatvani utcában az 
állami gimnázium és ez a harmadik 
lesz a jövőben az evangélikus iskola. 
Legyen rajta Isten áldása! tszm
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A Fórum, az Európai Keresztyén 
Nők ökumenikus Konferenciája az
1982-ben történt megalakulása óta 
negyedik nagygyűlését -  a volt szo
cialista országok közül elsőként Ma
gyarországon -  Budapesten tartotta. 
A konferencia célja az, hogy ebben 
a veszélyeztetett világban közelebb

hozza egymáshoz, párbeszédet kez
deményezzen a különböző felekezetű 
és nemzetiségű nők között, akiknek 
sajátos lehetőségük lehet a megbéké
lés munkálásában.

Másokkal együtt engem is delegá
tusnak jelöltek erre az egyhetes alka
lomra. Augusztus 19-én, egy pénteki 
napon indultam Budára, a József At
tila Gimnáziumba, amely otthont 
adott a Fórumnak. M ár aznap, a 
megnyitó istentiszteleten meggyő
ződtem arról, hogy jelentős ese
ménysorozat vette kezdetét. Szá
munkra, evangélikusok számára jól
eső érzést jelentett, hogy a felekezeti 
sokszínűségben, titkos szavazással 
szinte egyhangúan az evangélikus 
szolgálatot kérték a megnyitó isten
tiszteleten Keveházi Lászlóné — a Fó
rum egyik magyarországi szervezője 
-  igehirdetésével, aki angolul prédi
kált (a kötelező nyelv a német, angol 
és a francia volt). Az igehirdetés ar
ról szólt, hogy a gonosz minden tom- 
bolása ellenére Jézus Krisztus új 
helyzetet teremtett halála és feltáma
dása által, amely új látást és új élet
formát, küldetést jelent mindnyá
junk számára. (Az igehirdetés alap
igéje 2Kor 5,17-21 volt.)

A megnyitó istentisztelet végén 
megindító szimbolikus jelenetnek le
hettünk tanúi, amelyet a magyarok 
rendeztek. Ez a múlt, jelen és jövő

Ne félj, gondolj a jövőre!”

szimbolikus . megjelenítése volt.
A múltat Pásztor Jánosné -  talpig 
feketében -  jelenítette meg szuggesz- 
tív erővel, aki egy zsák tartalmát ürí
tette ki a jelen előtt. Katonabakancs, 
szögesdrót, sárga- és vörös csillag -  
azért három szál virág is - ,  meg egy 
öreg, használatból kikopott Biblia 
halmozódott a Jelen lábai elé -  akit 
Brebovszkyné Pintér Márta, a jelenet 
egyik szerzője, a magyar szervezőbi
zottság tagja -  jelenített meg. Miköz
ben a Jelen tanácstalanul állt a múlt 
szomorú öröksége előtt, odaperdült 
hozzá zöld köpenyben a Jövő, egy 
gyermek, egy kislány. A Jelen zavar
tan visszatette a múlt szomorú rekvi- 
zítumait a zsákba és az egészet, egye
düli megoldásként, a bűnbocsánat 
reményében a Kereszt alá helyezte. 
Csak a Bibliát adta át útravalóul a 
Jövőnek a virágcsokorral együtt. 
A Fórumot a megnyitó istentisztelet 
után meleg hangon köszöntötték a 
hivatalos egyházi és önkormányzati 
szervek képviselői.

A napok során reggeltől estig részt 
vettem az alkalmakon. Nagy élmény 
volt, hogy majdnem háromszázan 
jöttek el Európa 28 országából -  né- 
hányan tengeren túlról is -  és egy 
hétig voltak együtt etnikai, felekezeti 
különbözőségek ellenére beszélgeté
sekben, eszmecseréken, áhítatok tar
tásában. Ezen az egy héten bizonyá
ra megnőtt sokakban az egymás 
megértésének a készsége. Sokan kö
zelebb kerültek egymáshoz és remél
jük, hogy a konferencián részt vett 
nők, anyák által is oldódni fog a 
bizalmatlanság légköre Európában. 
A jövőt nem a szerződések, politikai 
döntések, de az egymás felé elindult 
kis lépések fogják kialakítani. Ez a 
konferencia is az ilyen kis lépéseket 
akarta előmozdítani.

Sok jó előadás hangzott el igen 
felkészült előadók tolmácsolásában 
a közös felelősségről, közös tenniva
lókról, gazdasági és etikai kérdések
ről, olyan feladatokról, amelyet csak 
a nők végezhetnek el. Munkacsopor
tokban dolgoztunk. Én az orthodo- 
xiával foglalkozó munkacsoportba 
jelentkeztem, amelyet egy román 
teológushő és egy angliai orthodox 
szerzetesnő vezetett.

Délután szabad foglalkozásokon 
lehetett részt venni. Egy alkalommal

beültem az egyik terembe, ahol fiata
lok és idősebbek szakrális táncokat 
táncoltak. Zenére, néhány csendes 
lépést tettek egymás kezét fogva kör
be, majd a kör közepén égő gyertyák 
felé meghajlással, majd megint elöl
ről körbe. Meditáció és relaxáció 
volt egyszerre. Az egész akkor vált 
mélyértelművé, amikor a csoport ve
zetője elmondta, hogy a zene észt 
volt, a tánc pedig az a tánc, amelyet 
az észtek az elnyomás idején, amikor 
nem beszélhettek, együttléteik alkal
mával a közösség erősítéseképpen, 
identitásuk megőrzése érdekében 
táncoltak.

Volt ének- és rajzfoglalkozás, ami
kor a belső szabadságot élhette át 
bárki a nagyivű kézmozdulatokkal 
készült színes rajzok által.

Az egyik délelőtt román előadónő 
ült az emelvényen. Az otthoni gyer
mekmentő munkájáról szólt. Elő
adását bibliai idézettel kezdte, Róm
12,2. versét idézte: „...ne igazodja
tok e világhoz, hanem változzatok 
meg értelmetek megújulásával, hogy 
megítélhessétek: mi az Isten akara
ta ...”, majd azt mondta: falak vá
lasztják el az embereket egymástól és 
ezek a falak a lelkekben vanűak. Hi
dakat kell építeni a falak helyett, ez 
azonban nagyon lassú folyamat. -  
Az előadás végén nem tudtam hall
gatni. Fel kellett állnom. Megismé
teltem a bevezető szavait és azt 
mondtam: áldja meg az Isten őt és 
azokat a román nőket, akik Erdély
ben is a falak helyett hidakat akar
nak építeni a lelkekben!

A záróistentisztelet énekben, igék 
olvasásában, árnyjátékban és sok 
imádságban egy nagy kiáltás volt a 
Lélekért, a belső megújulásért.

Meleg köszönőszavak hangzottak 
el a magyarországi vendéglátók és 
szervezők felé, elsősorban a magyar 
szervezőbizottság elnöke, Dobnemé 
Erika felé. Nagy elismerést jelentett 
az, hogy a következő nagygyűlés ko
ordinációs bizottságába, az öttagú 
bizottságba magyar jelölt is bekerült 
igen magas pontszámmal.

*
(A nagygyűlésen egy négyéves kis

lány rajzát árulták, aki rajzában meg
fogalmazta a Fórum üzenetét: „Ne 
félj, gondolj a jövőre!")

Kinczler Irén

„A SZERETET ÁLTAL MUNKÁLKODÓ HIT” (Gál 5,6) 
Gyülekezeti diakónia Norvégiában -  és nálunk?

Mindazoknak, akik már gyülekezeti diakóniai szolgálat
ban állnak, s mindazoknak, akiknek szintén szívügyük, de 
még csak érdeklődnek iránta, konferenciát szervezünk a 
gyülekezeti diakóniai munkáról 1994. október 1-én, 
szombaton, az Evangélikus Teológiai Akadémián (1141 
Budapest, Rózsavölgyi köz 3.), s minden érdeklődőt sze
retettel várunk.

A TERVEZETT PROGRAM:
10.00-10.30: Áhítat: Szebik Imre püspök
10.30- 11.30: „A gyülekezeti diakónia teológiája és gya

korlata Norvégiában”. Előadó: Olav Fanuelsen, Oslo.
11.30- 11.45: Szünet.
11.45- 12.45: Az előadás megbeszélése.
12.45- 13.30: Ebéd.
13.30- 14.30: Hazai helyzetkép rövid beszámolók alap

ján:
a) Széchey Orsolya, Budavár: Norvégiái tapasztalatok 

átültetésének lehetőségei és kihívásai.
b) Szabóné Piri Zsuzsanna, Kiskőrös: Egy gyülekezet tö

rekvései és tapasztalatai.
c) Szanyi Éva szociológus (Népjóléti Minisztérium): Kis

közösségek szociális feladatai és lehetőségei Magyar- 
országon a 90-es években.

d) A kezdetek Norvégiában.
14.30- 14.45: Szünet.
14.45- 15.45: Megbeszélés.
15.45- 16.00: összegezés.
A szeptember 27-ig írásban jelentkezőknek önköltségi 
áron ebédet biztosítunk. Kérésre az útiköltséghez támo
gatást igyekszünk nyújtani.
Budapest, 1994. július

ifj. Kendeh György dr. Reuss András
Magyarországi Evangélikus Evangélikus Teológiai 
Egyház Diakóniai Osztálya Akadémia

T ö p r e n g e k

Azon tűnődöm: ugyan m it is jelent az „ id o n e i-  
t a s ” , mely olyan fon tos a szentistváni hatalomelv 
megértése szempontjából, minthogy az nem „genokra- 
tikus”. (Lapunk aug. 21-i számában.) H a volna még 
mellette öt-hat más, görög vagy latin szó, jobban ért
hetné mindenki Nyírábránytól Katafáig. Csaknem  
ugyanilyen mértékben figyelemreméltó, ha nagyon sok 
olvasónk számára ismeretlen, idegen szavak röpködnek 
újságunk hasábjain, avagy megmagyarázatlan latin k i
fejezések „emelik a színvonalat”. Lehet, hogy egy-egy 
idézett mondat olyan szűk körben hangzott el, amely
ben mindenki jó l  tud latinul, s  ismeri a legújabban 
fe lbukkant szakkifejezéseket is. De nem volna jobb  
ilyenkor magyarra fordítani a szót?

Azon is töprengek, hogy elég sok cikknek miért oly 
hevenyészett, fésületlen a megfogalmazása? Elég, ha 
megtámadhatatlan kegyes mondatok, egyházi „pane
lek" sorakoznak egymás mellé? Nem volna-e indokolt 
lehetőleg olyanokat kérni fe l  cikkírásra, akiknek megfe
lelő képesség, stílusérzés adatott? A mondanivaló fr is
sességéről, színességéről nem is beszélve. Egy bizonyos 
i r o d a l m i  s z í n v o n a l  alatt nem volna szabad kö 
zölni semmit. A z oltárra sem kerülhet művirág, amiképp 
az Ószövetség korában is csak ép állatot volt szabad 
áldozni az Úrnak. (A  toll levitái ügyelhetnének erre.)

Továbbá: van-e e v a n g é l i k u s  h e l y e s í r á s ?  A t
tól tartok, hogy van, ha nem is így hívják. Ez ugyan 
részben a „nagybetűzés" országos járványának oldal
ága, mert most már kényre-kedvre irkáinak nagy kez
dőbetűvel avagy akárhogy szinte bármit, fő leg  plakáto
kon, más tünetekről nem is beszélve. De nem hiszem, 
hogy megtisztelő volna pl. a szeretetvendégségre, ha 
nagy kezdőbetűvel írják. Ső t: a k a r á c s o n y , h ú s 

v é t ,  p ü n k ö s d  s z a v a k a t  is íg y ,  k i s  k e z d ő 
b e t ű v e l  k e l l  í rn i .  Vagy vágjuk sutba a magyar 
helyesírás elfogadott és kötelező szabályait „Isten di
csőségére"? (S  akkor még az lehet gyanús, aki kis 
betűvel írja.) A ttó l lesz szent az ige ,  ha mindenütt 
nagy kezdőbetűvel írjuk? Jó példát ad az új fordítás: 
János ev. elején, ahol Istennel és Krisztussal szinte 
azonos az I g e ,  írható így, a magyar nyelv általános 
szabályai szerint is, de minden esetben rövid i-vel, noha 
még bibliafordításokban is előfordul a helytelen í. 
Egyébként jó  tudni: az eredeti görög szövegben s e 
h o l  sem írják nagy kezdőbetűvel az igét jelentő lo -  
g o s z t ,  melynek több más jelentése is van. -  Egy szó 
mint szá z: csak semmi különcködést, mely főkén t mű
velt emberekből váltana k i visszatetszést, okkal.

Jó a közvetlen hang, igemagyarázatban is -  ha nem 
vegyül bele valami „ l e p r é d i k á l ó " , akaratlanul is 

fölényeskedő mellékíz. Meggondolandó, hogy mikor 
tegezhetjük az olvasót. Húszéves lehettem, amikor egy 
felsőbb évfolyamú teológustársam néhányunknak fe lo l
vasott pár mondatot egy cikkemből, amely ,,-g -s” 
jelzéssel jelent meg az „Elő Víz”-ben, aligha sejtve, 
hogy a szerző egy zöldfülű másodéves, és épp jelen van. 
Ösztönös hangsúlyozásából megéreztem, hogy milyen 
visszás, rossz benyomást keltő hangot ütöttem meg 
abban az evangélizálásnak szánt írásomban. Hallgat
tam egy nagyot, de a leckére 44 év múltán is emlék
szem, valamelyest még mindig pironkodva.

Tudom: könnyű .jámbor óhajokat" hangoztatni, s 
nem irigylem a szerkesztőt és munkatársait. De ha egy 
megkívánható nívóhoz nem ragaszkodunk, túl sok olva
sónknak maradunk adósa.

Bodrog M iklós

EVANGÉLIKUS 
ÉRTELMISÉGI MŰHELY

Mi

Szeptembertől májusig havonta egy 
alkalommal beszélgetéssorozatot tartunk 

érdeklődő evangélikus értelmiségiek számára

Célunk kettős:
1. Az evangélikus önismeret erősítése 

2. Segítség a mai életben eligazodáshoz

Hely:
A Deák téri Evangélikus Gimnázium egyik 

terme

Időpont:
mindig péntek este 7-9 óráig

Első alkalommal szept. 16-án 7 órakor 
találkozunk

Programért felelős: Dr. Hafenscher Károly, 
a Lelkipásztor szerkesztője

Ez a beszélgetéssorozat nem jelent új 
egyesületi, szövetségi, egyházpolitikai keretet 
-  ppen ezért minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. A további programot megállapodás 

alapján, folyamatosan közöljük.

KŐBÁNYA
szeptember 25-én, vasárnap, du. 4 órakor szeretetven- 
dégségen számol be Fabiny Tamás, a gyülekezet lelké
sze, erlangeni tanulmány útjáról. Vendég: Bölcsföldi 
András református lelkipásztor.
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Krisztus Jézus megtörte a halál erejét és az evangélium 
által világosságra hozta az ehnúlhatatlan é letet 2Tim 1,10.

v a sá r n a p  Jézus mondja: Aki abból a vízből iszik, ame
lyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert 
örök életre buzgó viz forrásává lesz benne. Jn 4,14 (Jn 
11,1-45; 2Tim 1,7-10; Zsolt 37,1-20).

Az emberre általában jellemző a kielégületlenség. Ezért 
folyik^ hajsza a pénzért, a szórakozásért, a „kikapcsolódá
sért”., Mégis bármennyire volt is sikeres az erőfeszítés, a 
hiányérzet megmarad, sőt növekszik. Nehéz elhitetni, hogy 
csak Jézus tudja betölteni, megszüntetni hiányérzetünket. 
A kérdés mindig az, elismeijük-e, hogy szomjazunk? Mivel 
Ö tüdja, ezért akar adni a  vízből, amely megelégít örökre.

HÉTFŐ Az ÚR lesz örök világosságod, és Istened lesz 
ékességed. Ézs 60,19 (Lk 2,30-32; Mk 6,14-29; Préd 
4,17-5,6).

Mindannyiunk igyekezete az emberek tiszteletének kiví
vása. Szeretünk ragyogni, villogtatjuk a képességeinket és 
lehetőségeinket, és közben nem vesszük észre, hogy minél 
jobban erőlködünk, annál sikertelenebb törekvésünk. Is
ten ebben az igében a megváltást ígéri népének. Amikor a 
Jézus Krisztusban nyert bűnbocsánat, a megváltottság 
öröme ragyog egész életeden, nem fogsz már erőlködni, 
mégis észrevesznek, de Istennek add a dicsőséget!

KE0O Ami nem látható Istenből: az ő örök hatalma és 
istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értel
mes vizsgálata révén meglátható. Róm 1,20 (Zsolt 
107,23.24.31; Jób 5,17-26; Préd 5,9-19)

Ne csak érezni akarjuk Istent, hanem érteni is. Ezért szól 
a Szentíráson keresztül, nem csupán csodákon és érzelmi 
élményeken keresztül. Nagyságát nem csak a teremtettség 
pazar tündöklése érzékelteti, hanem hogy ránk tekint kicsi
ségünkben. Isten jelenlétét nem jókedvünk jelzi, hanem az 
igaz bűnbánat és annak megértése, hogy Jézus nélkül nincs 
menekvés, de Vele van.

SZERDA Neked nem vetek véget, megfenyítelek igazságo
san, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül. Jer 30,11 (Zsid 
12,9-10; Lk 7,11-16; Préd 6,1-12).

Korunk az emberi jogokra hivatkozva kimondva vagy 
kimondatlanul tiltakozik minden fenyítés, szigor ellen. (Pe
dig a jog maga kikötés, szabály.) A fenyítés pedig a nevelés 
eszköze. A nevelés a szeretet megnyilatkozása és „köteles
sége”. A szeretet Isten parancsa. Az evangélium pedig az: 
„neked nem vetek véget” - , csak megfenyítelek... formál
lak. .. az életed irányát én akarom megszabni” -  mondja 
Istened.

CSÜTÖRTÖK Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő 
magát meg nem tagadhatja. 2Tim 2,13 (Hós 11,8-9; Jak
I, 2-12; Préd 7,1-14).

Az emberiség, benne a keresztyénség nagy betegsége a 
hűtlenség. Az „újság” megelégíthetetlen óhaja ez. Az eldo
bott emberi kapcsolatok nehezen gyógyuló sebek. Isten is 
újat akar, új életet nekünk. Személyes hűtlenségünkre is 
van irgalma, hiszen „hű és igaz, hogy megbocsássa azt” 
újra. Valljuk meg tehát!

PÉNTEK Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az URat, 
és kerüld a rosszat! Péld 3,7 (Mt 6,13; Róm 4,18-25; Préd
II , 1- 10).

Jézus Krisztus megdicséri és példának állítja elénk a 
hamis sáfárt. Tudja, hogy nekünk is megvan a magunkhoz 
való eszünk, tudjuk, mi a jó nekünk. 0  arról akar meg
győzni, hogy az a legjobb nekünk, ha Vele élünk és Neki 
szolgálunk. Ezzel elismerjük őt Urunknak és valóban ke
rüljük a rosszat. Törekedjünk erre!

SZOMBAT Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban 
és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéré
seiteket Isten előtt. Fii 4,6 (Zsolt 139,3; Jak 5,9-11; Préd 
12,1-14).

Nem „hálapénzről” vagy Isten megvesztegetéséről, cse
lekvésre kényszerítéséről van itt szó. Pál apostol életmód
nak ajánlja a mindenben Istenre számító, kegyelmét elis
merő lelkületet. Istenről el kell hinnünk, hogy gondjainkra 
mindannyiunk számára megnyugtató megoldást tud adni. 
Erre legnagyobb példa az, ahogyan bünbocsánatot, üdvös
séget szerzett nekünk Fia halála által.

Fűke Szabolcs

K érd ő je lek
János 9 ,1 -3

Kérdőjelet láttam a csendes kis 
falusi temető sírfeliratán. A fiata
lon elhunyt férfi neve és évszámai 
mellett ott volt a rövid, de szívbe 
markoló szó: „Miért?”

Világos volt a keserű kérdés ér
telme: miért ilyen fiatalon kellett 
elvesztenünk őt?

Gyakran találkozunk kérdőjel
lel. Kérdőjel egy könyv margóján, 
amikor az olvasó egy mondatot 
nem ért, vagy érti, de tiltakozik 
ellene... Kérdőjelek -  a te életed
ben, amikor valami történik! csa
lódás, betegség -  ami számodra 
érthetetlen. Vagy néha éppen si
ker, eredmény, sőt tetőpont van 
életünkben és a legboldogabb 
pillanatban jön a váratlan csa
pás. ..

De vannak kérdőjelek a Bibliá
ban is ! És ez nem is csoda, hiszen 
a Biblia az élet könyve és nagyon 
jól ismeri fájó kérdéseinket. János 
evangéliuma 9. részében, a vakon 
született fiú történetének elején a

tanítványok kérdezik: miért kellett 
vakon születnie?

Valljuk meg, hogy az ember ha
mar felcsattan, kifakad. Hamar 
„levonja a konzekvenciát”. Ha egy 
gyógyíthatatlan beteget, vagy tehe
tetlen öreget látunk, felvetődik a 
kérdés, miért születik az ilyen, vagy 
miért él még öregen, tehetetlenül, 
mi értelme van az ilyen életnek? 
Sok idős kérdezi önmagától: beteg 
vagyok, csak teher vagyok a csalá
domnak, már nem kellek nekik, nem 
kellek senkinek. Miért is élek még?

Jézus megdöbbentő fordulattal 
válaszol a tanítványok kérdésére. 
Nem a vakság okát, hanem célját 
állítja eléjük: ez a fiú épp azért 
született vakon, hogy nyilvánvaló
vá legyenek életében Isten dolgai, 
hogy Jézus gyógyítása által sokan 
megláthassák Isten szeretetét, sza- 
badítását. így is mondhatjuk: Is
ten szemében a legnyomorultabb 
ember életének is van és lehet értel
me.

Bármilyen baj, teher, csapás zú
dul rád Kedves Olvasó, ne siesd el 
a kifakadást: miért, és miért most, 
és miért éppen énvelem történik ez.

Régi énekünk kezdődött így: 
„Forog a szerencse...” Nos -  mi 
tudjuk, hogy nem a „szerencse” 
vagy „balszerencse” dönti el éle
tünket. Nem is a „vaksors” . Ne 
bízzunk a szerencsében, de ne is 
féljünk tőle. Hiszen életünk érthe
tetlen eseményei mögött is o tt van 
mennyei A tyánk szerető szívének 
dobbanása.

Ki érti ezt meg? Az, akinek új 
látást adhat Jézus. És hogyan adja 
ezt az új látást? Egyedül az 0  sza
vában, igéjében.

Ezért olvasd sokat Bibliádat,
' hallgasd az igehirdetést, keresd a 

kapcsolatot hívő testvérekkel és te 
is meg fogod kapni ezt az új látást.

És akkor -  megszűnnek a kese
rű, lázadó „miértek” . Akkor életed 
margójára nem a kínzó kérdőjelek 
kerülnek, hanem Isten szerzeté
nek boldogító felkiáltójelei. Jelene
det, m últadat, sőt egész eddigi éle
tedet is másképp fogod látni.

Gáncs Aladár

.. .indult el az a hajó Génuából, mely 
K U N ST  IRÉN-t, az első magyar 
misszionáriusnőt -  hittestvérünket -  
Kínába vitte. Mivel Külmissziói 
Egyesületünk kiemelten szeretne 
ebben az évben foglalkozni vele -  
halálának 60. évfordulója miatt is, 
elsőnek közzétesszük a hajóról írt 
beszámolóját. ,

Princes Alice, 1904. szept. 16.
Kedves Testvéreim az Úrban!
Az Úr kegyelméből itt vagyok a 

.. .gőzösön, mely Sanghai fe lé  visz. 
Szept. 11-én volt a búcsúzó és fe l
avatási ünnepély, melyen Kumm 
Paulina testvérrel együtt Krisztus 
Urunk szolgálatára szenteltet
tünk... Boldog vagyok, hogy ezen 
hosszú évek óta táplált vágyam tel
jesült és hogy az Úr engemet arra 
akar méltatni, hogy evangéliumát a 
pogányok között hirdessem. N em  
e lé g ,  h o g y  m e g b o c s á t o t t a  
b ű n e i m e t ,  hogy megtisztította és 
megújította szívemet, de még meg 
sem emlékezik álnokságaimról és 
bizalmával ajándékoz meg és ilyen 
szent hivatást bíz rám, hogy azok
nak, k ik  még sötétségben ülnek és 
bálványokat imádnak, az Isten cso
dálatos szeretetét hirdessem. A ki 
egyetlen egyszülött Fiát adta, hogy 
ők is, ha hisznek benne, örök életet 
nyerjenek. ...

Szept. 12-én indultunk el Lieben- 
zellből, a szeretett testvérek áldásá
tól kísérve! Mennyi szeretettel hal
moztak el mindnyájan az utolsó na
pokban! ...Mindenünnen jö ttek  az

90 éve...
üdvözletek és áldáskívánatok, de 
még h a z á m b ó l  is nagy meglepe
tés ért. A z „ E ls ő  m a g y a r  
m i s s z i ó t á r s u l a t "  gyönyörű 
szép zsebbibliával lepett meg, mely 
most is velem van, amit a hajó fedél
zetén ülve írok és reátok, szeretett 
testvéreim és édes hazámra gondo
lok. Higyjétek el, ez az elválás, a 
hazámtól való elszakadás leginkább 
fá jt és amint gondolataim az előt
tem messze elterülő tengeren át ha
zám felé szállnak, csak azt kívá
nom, hogy elmenetelem egész ha
zámra nézve áldásos legyen. Kedves 
testvéreim, ne felejtsétek el, hogy 
magyar nő az, aki Kínába megy, ne 
felejtsétek el, hogy testvéretek va
gyok és támogassatok, hordozzatok 
imáitokkal.

Zürichen és Milánón keresztül 
Génuába értünk és szept. 14-én ha
jóra szálltunk. A „Princess Alice" 
pompás nagy gőzös, kényelmes be
rendezéssel, sok száz utas, köztük  
kb. 50 a hittérítő, legtöbb angol, 
azután német, svéd és -  e g y e t l e n  
e g y  m a g y a r .

Kedves testvéreim, nem is hiszi
tek, mily boldog vagyok, hogy ha
zám, e nagy adósságát leróhatom és 
ha m e g h a l n é k  is,  t u d o m ,  
h o g y  l e s z n e k  k ö z i e t e k ,  
a k i k  k ö v e t n e k  és a ré sb e  
l é p n e k .  Nincs nagyobb boldog
ság, mint testestül-lelkestül magát 
az Úr kezébe adni és neki szolgálni.

A z idő oly szép és nagyon jó l ér
zem magamat testileg is, lelkem pe

dig áldja az Urat és megemlélkezik 
jótéteményeiről. A z ellátás nagyon 
dús, de feltettem  magamban, hogy 
csak annyit eszem, mintha otthon 
volnék; a keresztyén evésben, ivás- 
ban is mértékletes legyen és mutas
sa, hogy e világot nem szereti.

Az utasok közt vannak k í 
n a i a k  is, de európai öltözetben, 
copf nélkül. Van két megtért néger 
is a hajón ... aztán még egy hindu 
dajka, két vagy több arab, japán 
hölgy is utazik velünk. Lássátok, 
milyen színes társaság! De még a 
hajó munkásai közt is nagyon sok a 
kínai férfi, k ik  kínai ruhában, hosz- 
szú copffal a mosást és a vasalást 
végzik...

A Messzinai-tengerszoroshoz ér
tünk. Jobb kezünk fe lő l Szicília bal
oldalon pedig Olaszország terül el; 
gyönyörű látvány volt az európai 
part, minél inkább elmaradt tőlünk. 
Vajon meglátjuk-e még egyszeri 
É s g o n d o l a t a i n k  h a z a s z á r 
n y a l t a k .  De szívünk nem szorult 
el, felnéztünk a magasba: Jézus fe 
lettünk, előttünk és körülöttünk és 
tekintetünk előre irányult azon or
szág felé, h o v á  O k ü l d .

És, amint magam körül néztem, 
egy kínai munkás állt közelemben, 
mintha az Úr azt akarta volna mon
dani: „ E z e k e t  k e l l  s z e r e t 
n e d ! "

(Gáncs Aladár összeállítása: Kunst 
Irén élete és munkája c.

Emlékkönyvből)

Közli: Bencze Imréné

NE LEGYETEK ÁLSZENTEK!
Mt 23,1-12

Jézus a farizeusok es írástudók 
képm utató életvitelét állítja elénk 
intő példaként. Az ő említésükkel 
Izrael valamennyi vezetőjét leleple
zi. Azonban ez a kiemelés azt jelen
ti, hogy ez a két csoport -  m int a 
tanítás felelőse -  különös felelőssé
get hordoz.

Sajnos, minden emberre jellem
ző, hogy megpróbál úgy élni; hogy 
feletteseinek, vezetőinek megfelel
jen. És sajnos gyakran a vezetők el 
is váiják az egyes embertől, hogy 
a másik mindenben eleget tegyen 
az ő követeléseiknek. M inden em
bercsoport, kultúra életében kiala
kul -  bizonyos szabályok, törvé
nyek alapján -  egyfajta felülről lét
rehozott „életformaszabály”, m a
gatartástípus, amelyet mindenki 
próbál megtartani, amelynek min
denki próbál eleget tenni. Vagy 
azért, mert komolyan gondolja 
(egyetért vele); vagy azért, hogy 
mindenki meg legyen elégedve ve
le. H olott lehet, hogy cselekedetei 
nagyon messze állnak attól, amit 
helyesnek tartana. Egész életében 
képm utató életet él csak azért, 
hogy megfeleljen, tetsszen a másik 
embernek, m unkatársának, szom
szédjának, ismerősének.

Jézus figyelmeztet: Ne legyetek 
képm utatók! Ne legyetek álszen
tek! Ne azért tegyetek valamit, 
vagy ne tegyetek meg valamit, 
mert ezáltal nagyobbak, jobbak 
lesztek mások előtt. Jézus óv a fa
rizeusi képm utató élettől:

A farizeusok legnagyobb gondja 
az, hogy egész életüket a legapróbb 
részletekig megszenteljék Isten 
előtt, de éppen ez a követelésük 
vált elviselhetetlen teherré.

„...Súlyos és elhordozhatatlan 
terheket kötnek össze, és az embe
rek vállára rak ják ,...” A feladatuk 
azonban nem az, hogy felesleges 
terheket „alkossanak”, hanem  ép
pen az lenne a feladatuk, hogy se
gítsenek hordozni, sőt levegyék a 
másik ember terhét. A farizeusok 
éppen abban m ondanak ellent ön
m aguknak, hogy csak követelnek, 
de semmit sem tesznek a teher 
megkönnyítése érdekében. Köve
teléseik embertelensége még szem
betűnőbb, ha például a szom bat
törvényre gondolunk. Hiszen aki 
nincs ráutalva a mindennapi fizi
kai m unkára (farizeusok sem!) az 
könnyen teljesítheti ezt a törvényt, 
azonban embertelenség megköve
telni ugyanezt a törvényt attól az 
embertől, akinek m indennap ke
ményen kell dolgoznia megélhetése

DEÁK T ÉRI
O R G O N A Z E N É S ÁH ÍTAT  
szeptember 25-én, vasárnap 

18 órakor 
VIRÁG H  E N D R E  

Bach, Koloss és Hidas műveket 
orgonái

M EG H ÍV Ó
A Budavári Evangélikus Egyházköz

ség Isten iránti hálával és az adakozók
nak mondott köszönettel tudatja, hogy 
belülről felújított Bécsi kapu téri temp
lomának hálaadó istentisztelete 1994. 
szeptember 25-én, vasárnap de. 11 óra
kor lesz. Igét hirdet: Szebik Imre püs
pök.

Este 6 órakor ünnepi orgonahang
versenyt ad Peskó György orgonamü- 
vész, a gyülekezet kántora.

Mindkét alkalomra szeretettel hív
juk és várjuk a gyülekezettel együtt ör
vendezni kívánókat.

Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy 
82 éves korában elhunyt dr. Szent- 
ágothai János ny. egyetemi tanár. 
Temetéséről később történik intézke
dés.

Az Evangélikus Külmissziói Egyesü
let budapesti csoportja a nyári szünet 
után újra megkezdi szokásos előadás
sorozatát minden páratlan hónap utol
só hétfőjén du. fél 6-kor a kelenföldi 
tanácsteremben. (XI., Bocskai út 10.)

Első őszi alkalmán, szeptember 26-án 
a Zákeus-médiacentrumot mutatja be 
Győri János Sámuel pesterzsébeti lel
kész. Igehirdetéssel Bencze Imre szolgál.

Az Evangélikusok Közössége az 
Evangéliumért (EKE) Csendesnapot 
tart 1994. szeptember 24-én szombaton 
10 órától 16 óráig a kispesti evangéli
kus templomban. Szeretettel hívjuk 
testvérünket erre az alkalomra és kér
jük, hívjon, hozzon másokat is. 
A Csendesnap témája: Lábam előtt mé-

erdekeben. Azonban itt Jézus nem 
a farizeusok tanítását veti el, ha
nem keményen bírálja képm utatá
sukat. Azt a szakadékot, amely a 
tanításuk és cselekedeteik között 
tátong. Jézus azzal vádolja őket, 
hogy cselekedeteikben, külsősé
gekben mindent megtesznek a tör
vény betűi szerint, azonban a tö r
vény lényege, mondanivalója távol 
m arad gondolataiktól, belsőjük
től” .

Az imaszíj, ruhabojt mind-mind 
tényleg benne van a törvényben, de 
ez csak külsőség. Jézus nem m ond
ja, hogy ez mind hasztalan, de ha 
ez nem párosul belső, törvény sze
rinti életvitellel, gondolkodásm ód
dal, akkor semmit sem ér.

A farizeusok külsőleg „megfelel
nek” a törvény előírásainak, 
ugyanakkor a cselekedeteikkel 
semmissé teszik pont azt, amit 
mindezzel szeretnének elérni, a 
törvény betartását. M int ahogy a 
külsőségekben is önm agukat m u
togatják -  lám milyen komolyan 
veszik Isten törvényét -  úgy a kö
zös helyeken is szeretnek tetszeleg
ni. Szeretnek a főhelyeken ülni, 
szeretik ha az utcán fennhangon 
köszöntik őket, hiszen ezáltal az 
ismeretlen emberek is megtudják, 
hogy milyen „fontos” emberek ők. 
Jézus azonban óv minket ettől a 
m agatartásform ától. Jézus alázat
ra tanít m inket! A rra, hogy az 0  
tanítványaiként egymás testvérei 
vagyunk, testvérek között pedig 
nincs helye semmiféle kiváltság
nak. Hiszen Isten előtt m indnyájan 
egyformák legyünk, ezért nem he
lyezhetjük m agunkat a másik em
ber fölé! Egyedül Isten van fölöt
tünk! Ő az, aki kegyelmével, szere- 
tetével lehajol a gyarló emberhez! 
Egyedül Ő az, akit A tyánknak szó
líthatunk! Egyedül Krisztus lehet 
a  mi Tanítónk, aki elvezet m inket 
Istenhez, a  mi Atyánkhoz!

Jézus figyelmeztet: Az ítélet le
leplezi a hazug kegyességet! Aki 
Isten helyébe teszi m agát, azt Isten 
eltaszítja m agától; aki pedig tudja 
önm aga helyét, azt Isten felemeli 
m agához! „M ert aki felmagasz
talja m agát, m egaláztatik, és aki 
megalázza m agát, felmagasztal- 
ta tik”

Bácsi János

IM Á D K O Z Z U N K !

Kérünk Istenünk, ne legyünk képmu- 
tatóak, gőgösek, hanem mutasd meg ne
künk az alázat útját, mely hozzád vezet. 
Ámen.

esés a te igéd, ösvényem világossága 
(Zsolt 119, 105.).

A templom (Budapest XIX., Temp
lom tér 1.) megközelíthető a 3. MET
RÓ Határ úti állomásától 42-es villa
mossal, vagy a Kőbánya-Kispest vég
állomásától 68-as busszal. A résztve
vők teát, üdítőt kapnak.

A Deák téri Evangélikus Gimnázium 
felvételt hirdet négyosztályos tagozatá
ra az 1995/96-os tanévre. Jelenleg nyol
cadik osztályos budapesti és a főváros 
közelében lakó, jó  magaviseletű, szor
galmú és tanulmányi eredményű tanu
lók jelentkezését várjuk. Kollégiumi el
helyezést várhatóan tudunk biztosí
tani.

Jelentkezési lapok a budapesti és 
Pest megyei evangélikus lelkészi hiva
talokban és a gimnáziumban szerezhe
tők be. A jelentkezés határideje 1994. 
október 31. A jelentkezési lapokat kér
jük a gimnázium címére küldeni: 1052 
Budapest, Sütő u. 1. vagy az iskolában 
személyesen leadni.

M ihályiban, a Kastélyszállóban (Ko
rona u. 1.) tartja 1994. szeptember 
16-18-án 39. hétvégi találkozóját az 
Ausztriai Magyar Lelkigondozó Szol
gálatunk ún. Annaberg-borostyánkői 
konferenciája. Előadást tart Szépfalusi 
István (szombaton de. 9 órakor) „Nyu
gat-európai magyar gyülekezetek egy
kor és ma: mitévők legyünk a jövő 
szolgálatában” címmel és Albert Gábor 
(szombaton du. 15 órakor) „Emelt fő
vel tovább” címmel a Kastélyszálló 
előadótermében. Ugyancsak szomba
ton 19 órakor népdal, néptánc, iroda
lom a kastélyudvarban. Vasárnap de. 
10 órakor ünnepi istentisztelet az ausz
triai magyarok szolgálatával a mihályi 
evangélikus templomban. Jelentkezés, 
érdeklődés: Mihályiban (96)310-660, 
Bécsben (0043/1) 58 777 12.

Az MPKE-ben szeptember 20-án ked
den du. fél 5 órakor dr. Németh Dávid 
tart előadást „A Pastoral pszihológia 
újabb kutatási területe" címmel. (Bp. 
VIII., Múzeum u. 17. OMIK Klub)

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. szeptember 18.

I. Bécsikapu té r  de. 9. (úrv.) Gáncs Ala
dár; de, 10. német Dietrich Tiggemann; de.
II. (úrV.) Madocsai Miklós; du. 6. (úrv.) dr. 
Széchey Béla. X II., Szilágyi E. faso r 24. de.
9. Madocsai Miklós. M odori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor. Pesth idegkút, I I., Bátho
ry  u. 8. de. fél 11. Szilas Attila. Csillaghegy,
I II . , M á ty á s  k ir. ú t 31. de. 10. Ó buda, III., 
D évai M . té r  de. 10. B álin t László . (Jjpest,
IV . , Leibstück M á ria  u . 36-38 . de. 10. Blázy 
Lajos. V ., D eák  té r  4 . de. 9. (úrv.) Gerőfi 
Gyuláné; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky Péter; 
du. 6. Gerőfi Gyuláné. V II., V árosligeti fasor 
17. de. 11. (úrv.); du. 6. V III., Ü llői ú t  24. de. 
fél 11. Kertész Géza. V il i . ,  k a rácso n y  S. u. 
31 -33 . de. 9. Kertész Géza. V H I., R ákóczi út 
57/b . de. 9. szlovák Cselovszky Ferenc. 
V m .,  V ajda P é te r  u. 33. de. fél 10. Wiszki- 
denszky András. IX ., T haly  K álm án u. 28. 
de. 11. dr. Rédey Pál. K őbánya, X., Kápolna 
a . 14. de. fél 11. Wiszkidenszky András. X., 
Kerepesi ú t  69. de. 8. Szabóné Mátrai Mari
anna. Kelenföld, X I., B ocskai ú t  10. de. 8. 
(úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Fe- 
renczy Erzsébet; du. 6. Missura Tibor. XI., 
Ném etvölgyi ú t 138. de. 9. Missura Tibor. 
Budahegyvidék, X II ., T a r tsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Takács József; de. 11. (úrv.) Takács 
József; du. fél 7. Urban Eszter. X III., K assák 
Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; du. 
4. szeretetvendégség. X III., F rangepán  u. 43. 
de. 8. ifj. Kendeh György. X IV ., Lőcsei ú t 32. 
de. 11. (úrv.) X IV ., G y arm at u. 14. de. fél 10. 
Pestú jhely , X V ., Tem plom  té r  de. 10. Bízik 
László. R ákospa lo ta , N agytem plom , XV., 
R égifóti ú t  73. de. 10. Bolla Árpád. R ákosz- 
szentm ihály, X V I., H ősök  tere  de. 10. Kamer 
Ágoston. C inko ta , X V I., B atthyány  I. u. de. 
fél 11. Szalay Tamás. M átyásfö ld , X V I., P ro- 
dám  u. 24. de. 9. Szalay Tamás. Rákoshegy, 
X V II., Tessedik  S. té r  de. 9. Kósa László. 
R ákoscsaba , X V II., Péceli ú t 146. de. 9. 
Marschalkó Gyula. R ákoskeresz tú r, X V II., 
P esti ú t 111. de. fél 11. Kósa László. R ákosli
get, X V H ., G őzön Gy. u. de. 11. Marschalkó 
Gyula. P estszentlőrinc , X V III., K ossuth té r  3. 
de. 10. Havasi Kálmán. Pestszen tim re, R á
kóczi ú t  83. (ref. tem plom ) de. háromnegyed 
8. Havasi Kálmán. K ispest, X IX ., Tem plom  
té r  1. de. 10. Széli Bulcsú. X IX ., K ispest, 
H u n g ária  ú t 37. de. 8. Széli Bulcsú. Pestszent- 
erzsébet, X X ., Ady E . u . 89. de. 10. Győri 
János Sámuel. C sepel, X X I., D eák  té r  de. fél 
11. Mezősi György. B udafok , X X II., J á té k  u. 
16. de. 11. Solymár Gábor.

SZ E N T H Á R O M SÁ G  Ü N N E PE  
UTÁ N I 16. V A SÁ R N A PO N  az oltár- 
térítő színe: zöld. A délelőtti istentiszte
let oltár előtti igéje: Gál 2 ,16-20; az 
igehirdetés alapigéje: M t 23,1-12.

Ö R Ö M H ÍR  címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a TV1. szeptember 18- 
án, vasárnap 16,30-tól.

E R Ő S VÁR A M I IST E N Ü N K ! 
címmel egyházunk műsorát közvetíti a 
Kossuth Rádió szeptember 19-én, hétfőn 
13,30-tól.

SZL O V ÁK  VA L L Á SO S FÉL
Ó RÁT közvetít a Kossuth Rádió UR H  
sávja minden szombaton 18.30-tól. Az 
egyházi hírek után igehirdetés hallható. 
Egyházunk részéről Aradi András, Cse
lovszky Ferenc és Kutyej Pál lelkészek 
szolgálatát kérték.

EVA NG ÉLIK US R Á D IÓ M ISZ - 
SZ IÓ : 19.00-19.15-ig, 41 m-es rövid
hullám, 7385 kH z: 
szeptember 17. szombat: Levelesláda, 
szeptember 18. vasárnap: Blázy Árpád 
áhítata.
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa, P f. 19.

H A L Á L O Z Á S
Lantai Gyula, a várpalotai gyüleke

zet volt felügyelője 1994. augusztus 28- 
án hazatért Urához. Temetésén, a gyü
lekezet nagy részvéte mellett, Isten vi
gasztaló igéi Jn 10,14—15.27—28 alapján 
hangzottak. „Az én juhaim hallgatnak 
az én hangomra, és követnek engem: 
Én örök életet adok nekik.”

Kiadó egyszobás hálófülkés komfortos la
kás Kelenföldön. Tel.: 138-2360

H arm ó n iu m o k ta tás  Jancsovics Antal 1081 
Bp., Kenyérmező út 8. II. em. 2.

T o ro n y ó rák , haran g o k  villamosítását 5 év 
jótállással, reális áron. Orbán József, 5500 
Gyomaendrőd, Bocskai u. 31. Tel.: 66-386- 
840.
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Azok, akik a zt hiszik, hogy a pén z mindent 
m egtehet, képesek mindent megtenni,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ hogy legyen nekik
D a n te

—  A TARTALOMBÓL

NÁZÁRET-TEMPLOM A MÁTRÁBAN

A HATVANI GYÜLEKEZET ÜNNEPE

AJÁNDÉK SZÁMUNKRA

ÖKUMENIKUS KAPCSOLATAINK
A Bonyhádi Evangélikus Gimnázium tanévnyitó istentisztele
tének résztvevői

NYILATKOZAT
A Szabad Demokraták Szövetsége oktatási mű

helyének sajtótájékoztatóján szeptember 7-én Horn 
Gábor úr ismertette a párt munkacsoportjának köz
oktatási elképzeléseit. Számos iskolai-pedagógiai 
kérdést érintve, közigazgatási és politikai problémá
kat is fölvetett. A tájékoztatás tartalma és formája 
nagy visszhangot keltett egyházainkban és oktatási 
intézményeinkben, mert elvitatta többek között az 
egyházi intézményektől az előző kormánnyal kötött 
közoktatási megállapodásokban szerződésileg bizto
sított, a normatív támogatáson felül járó azon támo
gatást, amit különben az állami iskolák megkapnak.

Az oktatás-nevelés kérdései hazánkban a világ 
más országaihoz hasonlóan igen vitatottak. Külön
böző álláspontok ismeretesek és az SZDSZ oktatási

műhelyének véleménye egy a sok közül. Ugyanak
kor azonban nem szerencsés egy-egy műhely, párt 
programjának olyan módon történő tálalása, hogy 
alkalmas legyen országos jogbizonytalanság és féle
lem keltésére. Az oktatás-nevelés nem csupán egy 
párt vagy műhely ügye annak ideológiája és politikai 
érdekei függvényében, hanem a demokratikus társa
dalmi berendezkedés szabályai szerint intéződő, a 
közjót kereső, az egész társadalom érdekeit figye
lemmel kísérő felelősség. Ebben a felelősségben osz
tozni kívánnak a magyarországi egyházak^ tiltakoz
va a tervezetben rájuk kiosztott másodrendű állam- 
polgárságot bevezetni látszó intézmény ellen.

Dr. Harmati Béla 
evangélikus püspök

Kettős ünnep egy napon -  Konyhádon

Hálaadó istentisztelet a gimnázium udvarán
Szeptember 3-án, szom baton 

kettős ünnepe volt a bonyhádi 
gyülekezetnek és a Tolna-Baranyai 
Egyházmegyének. A Bonyhádi 
Evangélikus Petőfi Sándor G im ná
zium ünnepére érkezett meg a dél
előtti órákban dr. Harmati Béla 
püspök és (ír. Frenkl Róbert orszá
gos felügyelő. Az iskola épületét 
nem kis áldozattal új köntösbe öl
töztették és ennek elkészülte után, 
tanévnyitó istentisztelet keretében 
ad tak  hálát az elvégzett m unkáért.

A gimnázium udvarán -  évszá
zados fák árnyában, szabadtéri is
tentiszteleten voltak együtt diákok 
és tanárok, szülők és vendégek, a 
város vezetői és az építők.

H arm ati Béla püspök lT im  6,20 
alapján Pál apostollal együtt hir
dette: „Őrizd meg a rád  bízott d rá
ga kincset.” Sokféle kincs megőr
zése a feladat. Kincs ez az épület, 
melyért m a hálát adunk. A kkor is 
kincsünk volt, am ikor nem birto
kolhattuk. Kincs a tanárok csapa
ta. Tiszteljétek és szeressétek őket. 
Különlegesség, hogy két külföldi 
tanár is segít a nyelvoktatásban: 
Wilhelm Grillenberg német terület
ről jö tt, de já r t m isszionáriusként 
Afrikában is, és Sara Kretzmann, 
aki Amerikából érkezett, hogy an
golt tanítson. Kincs az iskola ifjú
sága. Szeretnénk belőlük hitben, 
erkölcsiségben erős nemzedéket 
nevelni. Legyen nyitott az iskola, 
fogadjon be határon  túli m agyar 
fiatalokat is közösségébe. (Ennek 
jegyében vett részt a szertartásban

Krähling Dániel, dr. Harmati Béla és 
Dolinszky Árpád

Dolinszky Árpád, a vajdasági m a
gyar gyülekezetek esperese.)

Frenkl R óbert országos felügye
lő — aki az iskolák országos fel
ügyeletét is végzi egyházunkban -  
három  szóban foglalta össze a nap 
jelentőségét: hálaadás, félelem és 
várakozás. A  hálaadás azért, hogy 
Isten egyházi és polgári személye
ken keresztül elvégezte m unkáját. 
M a sokan félnek a jövőtől intéz
ményeink dolgában is. H add 
m ondjuk ki nincs bennünk féle
lem, m ert Isten m a is végzi m unká
já t. A várakozásunk pedig az, 
hogy a kincset megőrizzék és meg
becsüljék ez iskolában, hogy tisz
tességes, képzett, m agyar emberek 
legyenek, akik itt tanulnak. Ehhez 
csupán egyet kérünk még: istenfé
lők legyenek és ehhez Isten adjon 
hitet, erőt nekik.

Az ünnepély után  az iskola Igaz
gatótanácsa ült össze és határoza
to t hoztak a kollégium bővítésére, 
tornaterem m el való kiegészítésére.

Krähling Dániel az egyházmegye új esperese
D élután a bonyhádi tem plom 

ban gyülekezett az egyházmegye és 
a város evangélikussága, hivatalo
sak és vendégek. Az esperesi tiszt 
Hafenscher Károly lemondásával 
megüresedett. A presbitérium két 
jelöltet állított Koskai Erzsébet 
egyházaskozári és Krähling Dániel 
bonyhádi lelkész személyében. 
A szavazatok többségét Krähling 
Dániel nyerte el, így került sor ün
nepélyes beiktatására.

Az oltárnál a püspök mellett 
Lackner Aladár ny. esperes és Var
sányi Ferenc espereshelyettes szol
gált. Az igehirdetés alapigéje Róm  
12,2 volt, melyből a püspök első
sorban a „megújulás” szavát emel
te ki. Új kezdés van az egyházme
gyében. Az új esperes édesapja is 
ugyanebben a gyülekezetben, m int 
esperes szolgált, és az ő örökébe 
lépett m ost fia. K önnyebb körül
mények között, de nagyobb fele
lősséggel.

Az ige arra  int, hogy ne igazodj 
a világhoz. Ezt m ár akkor is meg
tetted, am ikor a papi pályát vá
lasztottad -  m ondta a püspök. Az 
Istennel szemben álló világhoz ne 
igazodj, de ne fordulj el a világtól, 
m ert Isten elhívása oda küld. 
A „változzatok meg” egyaránt szól 
az új esperesnek, de m indnyájunk
nak, m ert újra és újra megtérésre 
van szükségünk. Nehéz az esperes 
feladata, m ert két m alom kő között 
őrlődik, de keresd a jó t, Isten aka
ratát. Nem emberek jóakara tá t, 
hanem Isten akaratát. A döntési 
jog  nagy felelősség. A T olna-B a
ranyai esperes dolga különösen ne
héz, m ert kitelepített, szórvány- 
sorsra ju to tt gyülekezetek gondja- 
baja lesz a tiéd. Régi tradíciók 
alapján új ú tra  indulsz, találd meg 
a jó t -  Isten akaratát. Nem  embe
rek ítélnek meg, Isten fog számon 
kérni.

Az istentisztelet u tán  ta rto tt 
közgyűlés legfőbb pontja az espe

res beköszöntő beszéde volt. An- 
dorka Árpád  egyházmegyei fel
ügyelő nyitotta meg, a beiktatás 
tényét a jegyzőkönyvben megörö
kíteni rendelte, majd átad ta a szót.

Az esperes mindenek előtt kö
szönetét m ondott a gyülekezetek 
bizalmáért és azért is, hogy a püs
pök elfogadta megválasztását. „A 
bizalom nak minden erőmmel sze
retnék megfelelni” -  m ondta. H á
rom  elődjét köszöntötte a gyüleke
zetben, m ert jelen volt Sólyom Ká
roly, Lackner Aladár ny. esperes és 
Hafenscher Károly, im m ár buda
vári lelkész is. Az ötödik előd volt 
édesapja. „Ő tan íto tt meg történel
m ünket szeretni és megérteni, ha
zája és népe iránti hűségét követ
nem életre szóló elhivatás lett szá
m omra.

A  továbbiakban jellemezte egy
házmegyéje gyülekezeteit, hogy 
egyszersmind bemutassa, mi fogja 
irányítani m unkáját közöttük. Ki
telepített, kisebbségi és nemzetisé
gi, kontraszelektált gyülekezetek. 
Az erőszakos téeszesítés is nyomta 
őket. Elmenekültek az iparba, 
ezért vannak rpég kevesebben. Az 
egyház volt az egyetlen hely, ahol 
nyelvüket használhatták, kapott 
sebeik gyógyítására a pásztori 
nyelv az anyanyelv m aradt. G az
daságilag gyengék, tám ogatásra 
szorulnak. Hagyománytisztelők, 
de sajnos a sok m egaláztatás m iatt 
a fiatalok nem követték őket. M ost 
élünk a  nemzedéki váltás kellős 
közepén. Kötelességünk az anya
nyelven pásztorolni és kötelessé
gemnek érzem a lelkészi szolgála
to t közöttük jobban  megszervezni.

Tervem a lelkészek teherbíróké
pességének hum ánus beosztása. 
Egészséges, emberséges terhek sze
retetteljes elhordozása legyen a 
szolgálatuk. M indezt úgy szeret
ném végezni, ahogy azt Zakariás 
próféta m ondja: Nem  hatalom 
mal, sem erőszakkal, hanem az ő

Krähling Dániel beköszöntő beszédét 
tartja

leikével, imádsággal és könyörgés
sel.

Közel húszán köszöntötték az új 
esperest. Az elnöktárs felügyelő, és 
Varsányi Ferenc az egyházmegye 
nevében ígért segítséget és tám oga
tást. Lackner A ladár és Hafen- 
scher Károly, a két előd a lelkészek 
szeretetét és teológiai m ódon való 
gondolkodásra késztetését kíván
ta. Frenkl Róbert országos felügye
lő bizodalommal tekint szolgálatá
ra, aggodalommal a nehéz m unka 
m iatt és reménységre biztatott. Két 
külföldi köszöntés hangzott el a 
bajor testvérek részéről: Reitinger 
Henrik a diakónia nevében és a 
kitelepítettek együttérzését tolm á
csolta. Friedrich Nägelsbach egy
háztanácsos a bajor testvéregyház 
nevében kívánt erőt a szolgálat
hoz. A katolikus egyház és M ayer 
M ihály püspök köszöntését dr. 
Bán Endre püspöki helynök adta 
át, a reform átus egyházmegye ne
vében Szemerei László esperes 
szólt. Rieger József megyei önkor
mányzati elnök Tolna megye nevé
ben, Oroczky István polgármester 
a város nevében üdvözölte az új 
esperest. Dolinszky Árpád  esperes 
a vajdasági evangélikusok képvise
letében, Cselovszky Ferenc a gyön- 
ki gyülekezet nevében (ahol az új 
esperes gyermekéveit töltötte), 
Dudla Imre egyházmegyei felügye
lő a Bács-Kiskun Egyházmegye 
lelkészei és gyülekezetei képvisele
tében m ondta el üdvözlő szavait. 
Michael Waidemann lelkész a 
partner gyülekezet, W ernau képvi
seletében szólt és egy éppen Bony- 
hádon táborozó lengyel evangéli
kus ifjúsági csoport lelkésze is ál
dást kívánt. Dr. Látó Antal megyei 
rendőrkapitány szavai után Sebes 
András, a gyülekezet felügyelője 
ígért segítséget az esperes m unká
jához.

Bonyhádi zeneiskolások elhoz
ták fúvóshangszereiket és az orgo
na kíséretével több számot adtak 
elő áhítatkeltés, pihentetés céljá
ból. Köszönet érte.

Rövid néhány éven belül a ne
gyedik esperes megkezdte m unká
já t a Tolna-Baranyai Egyházme
gyében. Sokak imádsága és együtt
érzése kísérte indulását.

Tóth-Szöllös Mihály

AZ ORSZÁGOS PROTESTÁNS NAPOK PROGRAMJAI
1994. október 22-31. között

Július elején közöltük azt a felhívást, melyben bejelentettük az idei 
Országos Protestáns N apok megrendezését. Témájában csatlakozunk az 
ENSZ által meghirdetett Család Évéhez. A határidőre megérkezett beje-
lentések alapján most közzétesszük az országszerte készülő események
helyét és időpontját.

Zenés irodalmi est „A semmi ágán ül szivem” József Dunavarsány okt. 22.
Attila én- és Istenkereső versei Petőfi Művelődési du. 6 óra
Udvaros Béla, Dévai Nagy Kamilla és Kertész Lajos Ház

Szőnyi Benjámin Konferencia Hódmezővásár okt. 22.
hely egész nap

Hitmélyítő Napok

református ó- 
templom
Orosháza okt.
református temp 20-23.
lom du. 6 óra

Ünnepi istentisztelet (rádióközvetítés) Budapest de. 11 óra

Ökumenikus találkozó az EBEÉ résztvevőivel

Kálvin tér 

Budapest okt. 23.
Ráday Kollégium du. 6 óra

Evangélizáció Debrecen okt.
Csapókerti refor 24-29.
mátus templom du. 6 óra

Ökumenikus megemlékezés Budapest okt.
XV., Kinizsi u. 1. 24-30.
baptista imaház du. 6 óra

Evangélizáció Szentes okt.
református temp 24-30.
lom du. 6 óra

Evangélizáció a családterápiáról Hódmezővásár okt.
hely 24-31.
Új-templom du. 6 óra

Evangélizáció a gyülekezet 150 éves évfordulója Budapest okt.
alkalmából Bécsi-kapu téri 24-29.

evangélikus temp du. 6 óra

Egyházmegyei Tanulmányi Napok

lom

Debrecen okt.
Református Egy 26-28.
házmegyei Köz egész nap

Országos ökumenikus kántorhangverseny

pont

Hódmezővásár okt.
hely 23-24.
Református ó- egész nap

Rendezvények a Hajdúsági Református Egyházme

templom

okt.
gyében 26-31.

Egyházi kórusok találkozója, előadás: A pedagó Fehérgyarmat okt. 27.
gus Kálvin református imaház du. 6 óra

Teológiai-szociológiai fórum Budapest okt. 28.
„Az evangélizáció contextusa” címmel Károli Gáspár de. fél 10

Egyetem Bölcsész óra

Gimnáziumi Hálaadó istentisztelet

Kara

Mezőtúr okt. 28.
Szegedi Kis István de. 10 óra

Protestáns énekkarok találkozója

gimnázium

Budapest okt. 28.
Salétrom utcai re du. 6 óra

Evangélikus Gimnáziumok Országos Találkozója

formátus templom 

Bonyhád okt.
(Tanulmányi verseny -  sportmérkőzések -  vetélke Evangélikus Gim 28-30.
dők názium de. 9 óra

Bioetikai-orvosetikai tanácskozás Budapest okt. 28.
Ráday Kollégium de. 10 óra

Bethesda-nap (Gyermekkori fertőzések immunoló Budapest okt. 28.
giája) Ráday du. fél

Kollégium 3 óra

(Folytatás a 3. oldalon)
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Versenyeztünk, melyikünk tud jobb hajót barkácsolni. 
Magas árbocokat, merész formájú nagy vitorlákat 
építettünk a fából faragott, karcsú hajótestekre.
A fedélzeteket épületekkel, ágyúkkal zsúfoltuk tele, 
s az árbocok hegyére színes lobogókat kötöttünk.
Nevet is kapott mind. Szépen csengő, érdekes nevet. 
Aztán eljött a nagy pillanat: a vízre bocsátás pillanata. 
Es megdöbbenve láttuk, hogy az úszó csodák sorra 
felborultak... Kivéve egyet. Egy egyszerű kis vitorlást.
A barátom elmagyarázta, mi ennek a hajónak a titka: 
Egy viz alatti súly, a tőke. Ez biztosítja, hogy a hajó 
a szél és a hullámzás ellenére sem borul fel.
Azóta, ha tudni akarom, milyen jó egy hajó, először 
azt nézem meg, hogy mi van a víz alatt, s csak azután 
kerülnek sorra a fedélzet látványos díszei.
Tudom,
így van ez az emberekkel is. Megtévesztő, ha csak a 
külső alapján ítélek, és nem látom, mit rejt a felszín. 
Istenem, kérlek, óvj meg társaim felszínes megítélésétől, 
és nyisd meg szemeimet belső értékeik meglátására!

BEPILLANTÁS 
A PÉLDÁZATOK VILÁGÁBA

„Kezében szórólapát van”

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Ha a cipőm beszélni 
tudna..

Legutóbb a termény betakarításának  m unkála
ta iba pillanthattunk be. A következő művelet, 
amely a learatott, és kévébe k ö tö tt gabonára vár, 
a cséplés. Van, ahol ez úgy történik , hogy a földre 
terített kévékre állatokat hajtanak , s ezek patáik
kal kitapossák a szemet a kalászból. Egy másik, 
gépesített m ódja a cséplésnek, am it m ár a próféták 
korában is használtak, a cséplőszán alkalm azása. 
Egy fából készült, leginkább szánhoz hasonlitó 
keret talpai közé vastárcsákat szerelnek. Ezek csé
pelik ki a m agot a kalászból. A szánt igavonó állat 
húzza körbe-körbe. Ú tjába mindig újabb és újabb 
kévéket dobnak. Az így kicsépelt szemek a szán 
által k itaposott ú ton m aradnak, s így könnyen 
össze lehet gyűjteni.

A kicsépelt term ényt ezután még el kell választa
ni a közé keveredett haszontalan pelyvától. Ehhez 
a gazda egy lehetőleg szeles helyet keres, m ondjuk 
egy dom btetőt. I tt  a még hulladékkal kevert gabo
nát edénnyel, villával vagy szórólapáttal fel-fel 
dobja. Míg a nehezebb gabonaszemek visszahull
nak, addig a könnyű pelyvát elfújja a  szél. A nehe
zebb hulladékot -  kavicsokat, gyomok m agvait - ,  
am it a szél nem fújt el, o tthon  az asszonyok aprólé
kos m unkával kiválogatják.

Ezt a képet, a hasznos és haszontalan szétválo
gatásának a képét, szívesen használták a bibliai 
korokban az isteni ítélet ábrázolására. Keresztelő 
János, aki Jézusra úgy tekintett, m int aki ítéletet 
hoz, és ítéletet ta rt az emberek felett, így beszélt 
Jézusról:

„Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérű
jé t: a gabonáját csűrbe takarítja, a pelyvát pedig 
megégeti olthatatlan  tűzzel.” (M t 3,12)

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

...valahogy így kezdődik egy régi sláger egyik sora. 
S hogy ez nem is olyan lehetetlen kívánság, azt bizo
nyítja, hogy a múlt héten elkezdődött játékunkban is 
egy tárgy szólalt meg, és beszélt magáról. Minden 
héten elmond valamit, s a ti feladatotok kitalálni, 
hogy miről van szó. Mi is ez a keresett tárgy. A meg
oldásért annál több pont jár, minél ham arabb sikerül 
rájönni a megfejtésre. Akik nagyon gyorsak a megfej
tésben, azok még plusz kérdésekre is felelhetnek! De 
vigyázzatok, mert a rossz tippekért pontlevonás jár! 
A keresett tárgy második önmagáról szóló m ondata 
a következő:

„Igen nagy vagyok.”
A plusz kérdés: Hogy nevezik idegen szóval Jézus 

szenvedéstörténetét ?
Megfejtéseiteket legyetek szívesek a lap dátum át 

követő keddig postára adni!
A szeptember 11-i feladvány megfejtése:

A helyes megoldást 
beküldők névsorát 
később olvashatjá
tok.

BETÜREJTVÉNY

Segítségül el
árulom, hogy a 
keresett szó egy 
bibliai személy 
neve. A szep
tember 4-i szám
ban közölt betű
rejtvény megfej
tése: ORGO
NA HANG. 
A legutóbbi 
számban a 
„Kösd össze” cí

mű játék megoldása: példázat.
A lapunkban közölt kép- és betűrejtvények nem beküldendő 

rejtvények, a megfejtők jutalma a megfejtés öröme!

Imádság egy új tanév elején
Újra beköszöntött az ősz, 

Uram, a nyár m ár csak szép emlék, 
bár még elevenen él bennem min
den mozzanata. Az idő is hűvösö- 
dik, lassan már sárgulnak a faleve
lek, nemsokára a gólyák és a fecs
kék elindulnak. Egy évig megint 
nem kell a gumicsónak, eltehetem 
a matracot is -  most pihenhet, 
úgyis jó  sokat hancúroztunk rajta 
a nyáron! A Balaton vize m ár elég 
hideg, talán csak egy-két bátor 
„fakír” próbál néhány lépésnyire 
eltávolodni a parttól, de be kell 
látniuk: vége a nyárnak.

Uram, szeretném most megkö
szönni Neked ezt a vakációt. A sok 
élményt, a barátokat, a vidámsá
got és a fürdést. Köszönöm a tá 
bort, a találkozásokat a régi isme
rősökkel és az új barátokkal. K ö
szönöm, hogy Veled is találkoz
hattam. Megerősitettél, feltöltöt
tél, egészen gazdaggá tettél, U ram ! 
Köszönöm a lelkészeket, akikkel 
jó  volt együtt focizni, úszni és be
szélgetni. Köszönöm, hogy érezhe- 
tem: összekötsz minket szereteted- 
del, Igéd bátorít, biztat és erőt ad 
a hétköznapokban. Köszönöm, 
hogy kisértél egész nyáron át, taní
tottál a szeretetre, és növekedtél 
bennem.

Olyan jó  így indulni egy új tan
évnek ! Bevallom, kicsit félek, nem 
lesz könnyű ez az év. Új feladatok

várnak, nehezebb tananyag, 
őszintén szólva, kicsit sajnálom is 
magam emiatt. De tudom, Uram , 
hogy a nehézségeket azért adod, 
hogy megtanuljak egyre inkább 
Benned bízni, rád hagyatkozni. 
Nagy terveim vannak, Uram ! Sze
retnék jól megtanulni angolul, 
hogy jövő nyáron kimehessek egy 
ifjúsági konferenciára, azután sze
retnék egy színjátszókört szervezni 
a gyülekezeti ifjúsági csoportunk
ban. Ez még csak szépen hangzó 
terv, Uram , és még nem nagyon 
lelkesedtek a többiek, de tudom, 
hogy Te azért örülnél neki. Te tu 
dod, Uram, hogy mennyire szeret
nék okos és értelmes fiatal lenni, 
akit elismernek, akinek vélemé
nyére adnak a többiek. Te taníts 
azonban alázatra, hogy ne kitűnni 
akarjak közülük, és ne jobbnak, 
szebbnek látszani, m int amilyen 
vagyok. Őrizz meg az önbecsapás
tól, és a magam dicsőségének kere
sésétől ! Segíts kérlek, hogy megta
láljam a helyem ebben a világban, 
az iskolában, a családban, a többi 
ember között! Taníts meg adni, és 
nem szüntelenül arra várni, hogy 
én kapjak valamit! Taníts meg el
viselni az őszinte kritikát!

U ram , hozzád imádkozom most 
azokért, akiket szeretek. Családo
mért, ahol sokszor nem érzem iga
zán jó l magam. Ugye, Te is úgy

gondolod, hogy a hiba nemcsak az 
ő készülékükben van? Vigyázz rá
juk, és segíts, hogy szeretetben áll
junk egymás mellett. Te légy bará
taimmal, társaimmal, akikkel 
olyan jól megértjük egymást. Kö
szönöm őket is Neked!

Uram, Te embereket küldesz 
hozzám, akik szeretetet adnak, tö
rődnek velem, fontos vagyok szá
mukra. Segítsd megértenem, hogy 
ők is szeretetemre várnak, hiszen 
felelős vagyok értük. M int ahogy 
a Kis Herceg is felelős volt a rózsá
jáért. .. Add, Uram , hogy ebben az 
előttem álló évben jobban odafi
gyeljek kapcsolataimra, jobban 
odafigyeljek önm agám ra is. Kö- 
nyörgök hozzád igazi társért, aki
vel egy hullámhosszon vagyunk, és 
nem csak kapni akarunk egymás
tól, hanem sokkal inkább adni, 
megajándékozni a másikat. Te se
gíts, U ram , és Te m agad légy min
dig, mindenben a középen!

Tgy áldd meg m ost, U ram , a 
tanév első heteit, és az u tána kö
vetkező hosszú hónapokat. Adj 
türelm et, k itartást, jókedvet, sok 
hum ort és tiszta szívet, hogy 
minden nap, minden percben 
tenni tudjam , am it rám  bízol, 
feladatként elém állítasz. Úgy 
szeretném, ha nem kellene csa
lódnod bennem, és öröm öt sze
rezhetnék N eked! Ámen

Zsoltár-parafrázis
Szeretlek, Uram, én erősségem!
Szeretlek, mint a kiszáradt, kopár föld 
a kövér esőcseppeket, 
szeretlek, mint didergő vándor 
a kályha melegét, 
szeretlek, mint meder-ágyát 
a hömpölygő folyó.

Az Úr az én kőszálam, 
váram és megmentőm,
Istenem, kősziklám,
nála keresek oltalmat,
pajzsom, hatalmas szabadítom, fellegváram!

Hová is mehetnék máshová?
Egyedül nála vagyok biztonságban.
Mint szeme fényét, úgy őriz engem, 
szárnyai árnyékában rejt el engem.
Nem félek semmitől, Ő az én menedékem.

Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, 
segítségért kiáltottam Istenemhez. 
Meghallotta hangomat templomában, 
kiáltásom a fülébe jutott.
Figyelt rám, meghallgatott, 
kiönthettem előtte szívemet.
Eléhoztam minden bánatomat, 
szívem keserűségét, titkolt vétkeimet, 
és Ő megszabadított, új szívet adott, 
magához ölelt, és azt mondta, hogy szeret, 
ne féljek, nem hagy el.

Lenyúlt a magasból, és fölvett, 
a nagy vizekből kihúzott engem.
Tágas térre vitt ki engem,
olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké,
magaslatokra állít engem.

Uram, Istenem, te ruháztál föl erőddel, 
oltalmazó pajzsodat adtad nekem, 
jobbod támogat engem, 
sokszor lehajoltál hozzám.
Biztossá teszed lépteimet, 
és nem inognak bokáim.

Mert Te gyújtasz nekem mécsest, Uram, 
fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben. 
Boldogan hirdetem szeretetedet, 
hiszen Veled minden akadályt legyőzhetek, 
ha Isten segít, a falakon is átugrom.

Szeretlek, Uram, én erősségem, 
magasztallak Téged a népek között, 
zsoltárt éneklek nevednek.
Él az Ür, áldott az én kősziklám, 
magasztaltassék szabadító Istenem!

V. G.

A HANG szeptemberi számából 
ajánljuk

Az Úr Jézus Krisztus kegyelméből ma, szeptem
ber 25-én jelenik meg a Hang, az országos evangé
likus ifjúsági lap hatodik, szeptemberi száma.

Az újság apropóját a nyári országos konferen
ciák témája -  bűn, megtérés, megváltás -  adja. 
Bűnbánatról és bűnbocsánatról írnak igehirdetők, 
valamint elhívott fiatalok, akik maguk is átélhet
ték, megtapasztalhatták, hogy Krisztusban újjá 
lett minden, szabadságot kaptak az új életre.

A keresztény tanítás alapjai mellett megyei és 
országos táborokról olvashatnak színes beszámo
lókat. B. E.

200 ÉVE SZÜLETETT HAUBNER MÁTÉ

. .Mint honunk jó polgárai...”
Haubner 1794. szeptember 19-én született Veszp

rémben, iparoscsalád harmadik gyermekeként. A ki- 
lencgyermekes családnak nagy megterhelést és áldozat- 
vállalást jelentett a jó  eszű, szorgalmas és csendes fiú  
taníttatása; először Veszprémben, majd Győrött és 
Sopronban tanult. A gimnázium és a teológiai tanulmá
nyok elvégzése után Jénába ment a fiatal lelkészjelölt, 
hogy tudását és műveltségét gyarapítsa.

Hazatérése után több évig nevelőként működött. Fél 
évig pozsonyi tanár volt. 1821-ben a szalonaki egyház- 
község lelkésze lett.

A tekintélyes és nagy kiterjedésű szalonaki gyüleke
zet gyorsan megszerette. Papjuk is szívébe zárta a 
rábízottakat. Rudolf fiuk  születésekor az egész presbi
tériumot felkérte a keresztszülői tisztre.

Haubner példás szalonaki lelkészi szolgálatának a 
híre messze eljutott: 1829-ben választották meg győri 
lelkésszé. Számos értekezés, tanulmány, cikk került k i 
a tolla alól. (Pl: magyarra fordította Luther Kiskátéját 
is.)

A dunántúli egyházkerület 1846-ban szuperinten
denssé (püspökké) választotta.

Egyházáért és hazájáért érzett felelőssége a szuper
intendens Haubnert egyre előbbre vitte a szolgálatvál
lalás útján. Amikor pedig elkövetkeztek azok a nagy 
idők, amelyek hazánk függetlenségének kivívását, a 
jobbágyság felszabadítását, a vallásegyenlőség tör
vénybe iktatását, a közteherviselés kimondását jelen
tették, Haubner M áté szuperintendens a nemzet ügye 
melletti állásfoglalás nagyszerű példáját nyújtotta az 
egyházi közvéleménynek. Ekkor bontakoztak k i teoló
giai dolgozataiban kifejtett hitbeli állásfoglalásának 
gyakorlati következményei.

Legnagyobb jelentőségű az 1848. ádvent 1. vasárnap
jára, december 3-ra a gyülekezetekhez küldött körleve
le, amelyben a szabadságharc ügye mellé állt, és buzdí
totta a lelkészeket, tanítókat, híveket az igazságos

harcban keresztyén lelkiismerettel való részvételre, a 
függetlenség kivívásának segítésére.

Részletek a körlevélből:
,,... Üdvözítő Urunk kötelességünkké tette, hogy 

akár hitfeleink közt, mint Anyaszentegyházunk hív lel
készei, akár honfitársaink közt, mint Honunk jó  polgá
rai, az igazság szent ügyét az incselkedő ellenség masz- 
laga ellen éber őrködésünk által oltalmazni segítsük...”

„... Népünk, részint kedves Hazánkat érzékenyen 
fenyegetett viharok által fölriasztva, részint erélyes 
kormányunk egymást érő fölhívásai által ébresztgetve, 
nem aludt, sőt nemzetünk dühösen megtámadt legfőbb 
érdekeinek megőrzése körül vetélkedve példásan őrkö
dött. Nekünk tehát alig marad több tennivalónk, mint 
teljes kormányunkat célszerű intézkedéseiben támogat
nunk s híveink lelkesültségének kellő irányt adnunk. ..".

„ ... Részemről, főpásztori tisztemnél fogva, különö
sen kötelezettnek érzem magamat T ite k e t .........jelen
pásztori levelem által igaz testvéri szeretettel egytől 
egyig fölszólítani, hogy ... híveinket Honunk minél 
lelkesebb polgáraivá; s nemzeti igazságos ügyünk minél 
hatalmasabb védőivé tegyük...".

A végül felülkerekedő császári hatalom ezért a körleve
léért 6 évi várfogságra ítélte. A kufsteini várbörtön cellái 
sem tudták megtörni evangéliumi hitét és hazafias maga
tartását. Egyházi közbenjárásra 2 év után kiszabadult 
ugyan, de Győrből kitiltották, és Sopronba internálták. 
Onnan még kisebb leányának, Izabellának a betegágyá
hoz, majd pedig a koporsójához sem engedték át Győrbe.

Csak a megtorlás enyhülése után engedte meg neki 
a politikai hatalom, hogy az őt már 2 évvel korábban 
lelkészévé megválasztott nagygeresdi gyülekezet paró
kiáját elfoglalhassa.

1861-ben a győri lelkészi állást ismét elfoglalhatta, 
és visszakerülhetett főpásztori tisztébe is. A szabadság- 
harc áldozatát, a bátor helytállás emberét köszöntötte 
benne egyházunk és a hazafias közvélemény.

A korábbi viszontagságok miatt, egészségi állapota 
megrendült -  1865-ben püspöki tisztéről lemondva, 
Sopronban élt, 1880. szeptember 12-én bekövetkezett 
haláláig. Utóda, K arsay Sándor püspök búcsúztatta a 
soproni templomból.

Nagygeresden már 1881 tavaszán emléktáblát he
lyeztek el tiszteletére a parókia külső falán. A  veszpré
mi torony oldalán szintén tábla emlékeztet a nagy püs
pökre.

B. B.

Énekkarunk Finnországban
A Budapest XVII. kerületi Liszt Ferenc vegyeskar 

M enyhártné Barcsa Zsuzsanna vezetésével a Hämeen- 
linnai kórus meghívására részt vett a szeptember 
4 -1 1-ig tartó  M usica Tavastica egyházzenei fesztivá
lon. Hämeenlinna Finnország egyik legnagyobb váro
sa, Helsinkitől 100 km-re.

Itt született és já r t iskolába Jean Sibelius. Kétszer 
léptünk fel a városban, három szor a környező telepü
léseken. Két koncerten közösen szerepeltünk a feszti
válon részt vevő Tallini Kam arazenekarral és a helyi 
kórussal. Händel Messiás oratórium a volt műsoron, 
M atti Oikarinen vezényletével. Az előadásokat külön 
csemegeként fűszerezte a basszus szofista, Esa Routto- 
nen éneke.

Az 500 néző előtt ta rto tt koncert mellett rendkívüli 
élményt jelentett a vasárnap délelőtt 10- 12-ig ta rto tt 
istentisztelet, közel 300 résztvevővel 8 gyülekezeti 
énekkel, kórusszámokkal, énekelt liturgiával, a finn 
nyelv különleges zengésével, ami felidézte közös múl
túnkat. Végül négy fehér reverendás pap osztotta az 
úrvacsorát a hosszú sorokban állóknak, és mindenki
nek ju to tt egy külön kis pohár (kehely), amibe a nagy 
kehelyből kaptuk a bort. Nemcsak a lelkünk, a tes
tünk is felüdült a tiszta levegőtől, szaunától, fürdéstől, 
futástól, evezéstől, sak salátától, ami o tt m ind min
dennapos dolog. Á felsoroltakon kívül még rengeteg 
élményben volt részünk, Ham eenlinnát szivünkbe 
zártuk. II]. Koren Pál

„Velünk az Űr táborba száll...”
Augusztus 7. és 13. között evangélikus ifjúsági tábornak 

adott otthont az apostagi gyülekezet. Mi, szervező teológu
sok, nagy izgalommal, de Istenbe vetett reménységgel készül
tünk igei szolgálatainkra, komoly és játékos programjaink 
megszervezésére és a fiatalok hivogatására. Nagy örömünkre 
több, mint harminc fiatal gyűlt össze a Bács-Kiskun Egyház
megyéből és budapesti gyülekezetekből, hogy egy hétig Isten 
igéjére figyeljen.

Reggelenként Bartimeussal találkozhattunk (Mk. 
10,46-52). Megtudhattuk, hogy nemcsak Bartimeusnak, de 
nekünk is kinálja Urunk a testi-lelki gyógyulást. Esténként 
pedig Jézus és Nikodémus találkozásának lehettünk kései 
tanúi (Jn 3,1-21). Ahogyan Nikodémusnak, úgy nekünk is 
szükséges a újjászületés, hogy bejussunk Isten királyságába, 
s ebben az égető szükségünkben egyedül Jézus Krisztus ke
resztje a remény.

Rövid előadást követő csoportos beszélgetéseink témája 
a Lélek gyümölcseiről szóló felsorolás volt (Gál 5,22-23). 
Együtt ültünk le a „Lélek gyümölcsöskertjében”, hogy meg
vizsgáljuk magunkat és buzdítsuk egymást. Délutánonként 
kirándultunk a közeli Duna-partra, az apostagi polgármes
ter meghívására meglátogattuk a felújított zsinagógát, pén
tek este pedig tábortűz körül töltöttük utolsó tábori estén
ket. Szombat délelőtt tartott záróistentiszteletünk úrvacso
rái közössége után indultunk hazafelé.

Áldásaink számbavételekor el kell mondanunk, hogy a 
mai nehéz anyagi helyzetben szorongva készítettük költség- 
vetésünket. Ápostagon azonban megtapasztalhattuk mind 
gondviselő Atyánk végtelen jóságát, mind a gyülekezet áldo
zatkész szeretetét. Bőséggel tartott Istenünk és a gyülekezet 
szeretete.

Köszönettel tartozunk az apostagi gyülekezetnek és lelké
szének, Mónus Lászlónak, a szeretetteljes fogadtatásért, Ká
poszta Lajos esperesnek és a kiskőrösi gyülekezetnek a tá
mogatásért, valamint mindazoknak, akik táborunkat szol
gálattal, szervezéssel és imádsággal támogatták. Köszönet a 
szolgatársaknak: János Judit hittantanárszakos teológiai 
hallgatónak, Kocsik Mónika és Bátovszky Gábor teológu
soknak. Mindenek felett azonban hálaadás és dicsőség le
gyen Istenünknek, Aki hitben való elindulást és megerősö
dést adott, Aki velünk volt, „táborba szállt velünk” (Ék 
254,4).

Csorba János és Korányi András 
II. évf. teol. hallgatók
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Názáret-templom a Mátrában

Isten az igén keresztül szólhat hoz
zánk. Az ótestamentumi ige im ád
ság, am ikor a profán épület az Is
ten szolgálatába kerül. Az újtesta- 
mentumi ige hitvallás arról, hogy 
nem tudunk máshoz menekülni, 
csak ahhoz, aki közöttünk já rt, 
meghalt és feltám adott, és akit Is
ten igazolt, hogy neki tetszik, amit 
Fia elvégzett e világban. Ez a 
templom legyen a hitvallás tem plo
ma is. Jöjjünk az imádság házába 
és tegyük hitvallásé szóval és adjuk 
tovább élettel.

Ennek a tem plom nak a „Názá- 
ret” nevet adták. Jöhet-e Názáret-

ből valami jó?  -  a szentírás szavai
val élve. Igen, jöhet! Im ádkoz
zunk, hogy áradjon Názáretből a 
jóság és a szeretet.

Sokan kérdezték, miért épül 
templom a  „M átra rengetegében”, 
ahol nincs gyülekezet mögötte. 
A felszentelés napján megkaptuk a 
feleletet. M ár napok ó ta  táboro
zott a területen a budavári gyüle
kezet fiatalsága, gyermekei. Leiké-, 
székkel és néhány felnőttel arra is 
készültek, hogy a felszentelésre 
összegyűltek előtt jelenettel, ver
sekkel, énekkel szolgáljanak. Egy 
kis kórus felnőttekből is szolgált, 
elénekelte Túrmezei Erzsébet, a 
FÉBÉ közösség vezetőjének erre a 
napra írt költeményét. (Lapunk 
más helyén közöljük a verset.)

Többen köszöntötték az építő
ket. Barcza Béla hatvani lelkész, 
akinek gyülekezete területén épült 
a templom Jn 3,16-tal kívánt ál
dást. Szebik Imre püspök szerint 
ezzel a templommal a FÉBÉ bi
zonyságot tett. Alig van utánpót
lás, ezért bizonyságtétel e tem p
lom. Farkasházi Ferenc kerületi 
felügyelő megilletődve és csodálat
tal azt kívánta, hogy a magyar 
evangélikusság zarándokhelye le
gyen a Názáret-templom. Roszik 
M ihály öröm ét fejezte ki, m ert fia
tal korában itt indult el Jézus kö
vetségében a lelkészi szolgálatra.

Félmillió forintot 
ajánlott fel a temp
lom részére. A sok 
építkezésben csak 
egy dolog hiány
zik: legyen lelki 
ébredés, megúju
lás, a Lélek tüze 
égjen!

A templomban 
minden év áprilisá
tó l  októberig va
sárnap de. 11 óra
kor lesz istentiszte
let. tszm

Názáreti Jézus, szent Fia Istennek, 
Názáretben voltál engedelmes gyermek. 
Názáretben élted dolgos ifjúságod.
Áldott ez a templom, hogyha Te megáldod.

Hangozzék gyógyító, örök igéd benne!
Bár beteg gyógyulna, fáradt megpihenne! 
Hisz Te mindet hívod, országodba várod. 
Áldott ez a templom, hogyha Te megáldod.

Gyermek rád találhat, ifjú megismerhet. 
Letehetjttk nálad mindnyájan a terhet,
És átölel békéd, nagy irgalmasságod. 
Áldott ez a templom, hogyha Te megáldod.

A felszentelő igehirdetés alap- 
géje lK ir 8,29 és Jn 6,68 verséből 
langzott. A m indennapok hajszá
dban itt, a M átrában, ezen a he- 
yen csendességet és békességet ta- 
álhat a lélek, ahol körülvesz a ter- 
nészet szépsége épp úgy, m int em- 
>erek imádsága. A csend, melyben

Mátrai hegycsúcson és mátrai csendben,
Názáretben mindig dicséreted zengjen, 
Irgalmasságodról tegyen tanúságot!
Áldott ez a templom, hogyha Te megáldod.

1994. augusztus 25.

Túrmezei Erzsébet 
(Dallam: Irgalmazz, Úristen...)

Augusztus 25-én, hétközben 
olt a FÉBÉ közösség örömünne- 
e a M átrában, Bagolyirtáson. 
944-ben kapott a FÉBÉ az Orszá- 
os Földhivataltól 4 holdas telket 
s rajta 3 épületet -  üdüld  céljára. 
I  is indult az üdültetés szolgálata. 
948-ban célvagyonként az orszá- 
os egyház vette át, így m aradha- 
utt meg. Az 1951-es feloszlatás 
tán  teljes egyházi kezelésbe ke- 
iilt. 1990-ben kapták  vissza. Ú jra 
ezdtek. Az egyházi kezelésből is 
isszaadták teljes tulajdonba. Első 
olguk volt a víz és áram  bevezeté- 
s, majd megszületett a terv: ká- 
olnát építenek, hogy a telek többi 
észén sátorozó fiataloknak legyen 
pületük. Húsz-huszonöt fiatal ta- 
ílhat pihenőhelyet a kör alakú 
meleten. A kápolna pedig olyan 
zép és tekintélyes méretű, hogy 
zebik Imre püspök azt kérte, ne 
evezzék kápolnának* hanem nyu- 
odtan templomnak, hiszen mint- 
gy kétszázan töltötték meg a fel- 
zentelés alkalmával is.

ÁLDÁSKÉRŐ
ÉNEK

i

Ajándék számunkra
Hogy mikor is kezdődött pontosan, már nem tud- 

uk... Egy maroknyi csapat a nyíregyházi „Elim” 
Egészségügyi Gyermekotthonban elkezdett imádkozni 
B ál in t  Z o l t á n é r t  és c s a l á d j á é r t , aki hat éven 
keresztül, a Lutheránus Világszövetség munkatársa
ként, vízmérnökként missziói m unkát is végzett az afri
kai Zimbabweban. A kkor még testvére, B á l i n t  
Éva volt az „Elim" otthonvezetője, aki később Pest- 
•e került, de az otthon munkatársaiban, az itt élő gyer
m kekben  továbbra is élt az imádkozó szeretet a „távoli 
nézőkön” szolgálók felé.-

Valahogy így indult az „Elimben” a bibliaóra a misz- 
izióért. S  utána a lépéseket Isten adta. A Lepra Misszió 
is' a Libenzelli Misszió munkatársai keresték fe l  az 
otthont időről időre. S  átéltük a csodákat... A vetített 
képeken, videó film eken, az előadásokon, beszélgetése
ken keresztül szinte m i magunk is „misszionáltak” vagy 
„misszionáriusok” lehettünk. „Elérhetővé" váltak a bu
tám, nepáli leprában szenvedő emberek. M i is szinte 
arab utcai gyerm ekként ültünk és szájtátva hallgattuk 
Seija Kuronen finn misszionáriusnő beszámolóját mar- 
•seille-i munkájáról.

Ajándék számunkra ez a minden hónap első vasárnap 
délutánján lévő missziós bibliaóra. „Bejön” hozzánk a 
világ az idelátogató misszionáriusokon keresztül, vagy 
az itt élő misszió iránt felelősséget érző tagokon keresz
tül, akik, ha nincs távolból jövő vendég, maguk készül
nek az alkalmakra egy-egy missziós újság vagy gyö
nyörű életrajzi regény segítségével. A m i „kicsinyeink”, 
akik mintha jobban értenék és élnék meg a szeretet 
parancsát mint mi, „korlátok között nem élők”, nagyon 
is jó l értik és élik a misszió parancsát. Örömmel gom 
bolyítják a leprafáslinak való babafonalat, ügyesen 
vágják le a használt borítékokról az „értékes” bélyege
ket, s az áhítatokon ők azok, akik újból és újból emlé
keztetnek bennünket imatémáinkra.

Ajándék számunkra az is, ha önmagunkról megfeled
kezhetünk és a másik ember fe lé  léphetünk. Tehetjük 
azt, amit Isten megértet velünk. Kevésnek, sokszor

nay von kevésnek tűnik ez a segíteni tudás, de k i ne élte 
vob. t már át egy-egy tabletta görcsoldó jótékony hatá
sát, gy-egy hasogató fogfájás megszűnését a megfelelő 
segítséggel. Erre gondolunk, amikor „két filléresnek” 
tűnő perselypénzünket Dapson-pirulák vásárlására 
megküldjük a D o b o s  K á r o l y  református lelkész 
által vezetett Lepra Misszió javára.

N e m c s a k  a k ü l m i s s z i ó  a s z í v ü g y ü n k ,  
h a n e m  a b e l m i s s z i ó  is.  Többször volt már be
számoló a nyíregyházi börtönben végzett szolgálatról 
is. A z  őszi fagylaltdélutánokon a gyermekek fe lé  fordu
lunk, de sokszor előttünk van, vajon k i indul el az 
özvegyek és árvák fe lé , a kórházban vagy otthonaikban 
ápoltak fe lé , a hajléktalanok fe lé , a magányosok felé, 
a munkanélküli fia ta lok fe lé , az elvált szülők felé, a 
,függőségben” élők fe lé , a G YES-en lévő kismamák 

felé , a betegjeiket már hosszú idő óta otthon ápolók 
fe lé?

Ajándék számunkra a három missziói szervezettel 
való kapcsolat: Evangélikus Külmissziói Egyesület, 
Lepra Misszió és Libenzelli M isszió. De a legnagyobb 
ajándék maga Krisztus!

Bogár Ágnes

LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA 
AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLETBEN
Az Északi Evangélikus Egyházkerület Lel

készképesítő Bizottsága előtt 1994. szeptember 
7-én, Budapesten lelkészi vizsgát tettek és lelké
szi oklevelet kaptak:
Bartha István mezőlaki segédlelkész 
Ittzés István érdi diakónus-lelkész 
Jánosa Attila répcelaki segédlelkész 
Kovács László bakonyszombathelyi segédlel
kész
Míenyes Gyula uraiújfalui segédlelkész 
Oláh Zoltán arnóti ösztöndíjas lelkész
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Ökumenikus kapcsolataink FELHÍVÁS
Július 10-én a nürnbergi Lorenz- 

kirche sok reformációs emléket 
hordozó oltáránál iktatták be hi
vatalába testvéregyházunk, a Ba
jo r Evangélikus Egyház új püspö
két, Hermann von Loewenich főes
perest. Az ünnepi alkalmon egyhá
zunkat dr. Harmati Béla püspök
elnök képviselte.

*
A Lutheránus Világszövetség a 

finnországi Järvenpää egyházi kon
ferenciai központjában rendezte 
meg augusztus 25-29. között „Ke
resztények és más hitek/vallások 
kapcsolata Európában” címen egy
házaink és földrészünkön erősödő 
vallások és hitek, m int az iszlám, 
buddhisták vagy a különböző val
lási szekták viszonyának teológiai
szociológiai felmérését. Egyházun
kat dr. Harmati Béla püspök képvi
selte, aki a konferenciához kapcso
lódva meglátogatta Vikström  finn 
érseket, a finn egyház igazgatási 
központját Helsinkiben, valamint 
Huotari püspököt Mikkeliben és 
Huovinen püspököt Helsinkiben.

*

Szeptember 2-5 között hazánk
ban látogatott Friedrich Nägels- 
bach bajor egyházi tanácsos, aki 
egyházunk vezetőivel tárgyaláso
kat folytatott az 1995. évre szóló 
testvéregyházi program okról, va
lamint részt vett Kráhling Dániel 
esperes beiktatásán szeptember
3-án Bonyhádon.

Szeptember 3-6 között hazánk
ban látogatott Jack F. Reentz igaz
gató, az Amerikai Evangélikus 
Egyház (AELC) önkéntes egyházi 
munkásai programjainak vezetője. 
Ellátogatott a soltvadkerti óvoda 
és az aszódi újrainduló gimnáziu
m unk tanévnyitójára szeptember
4-én és tárgyalásokat folytatott 
egyházunk vezetőivel.

*
Szeptember 4-én a budapesti 

Frankel Leó utcai zsinagóga temp
lomszentelési ünnepén egyházunk 
képviseletében dr. Frenkl Róbert 
felügyelő köszöntötte a megújított 
istentiszteleti helyet felavató gyüle
kezetét és dr. Singer Ödön főrabbit.

♦
Szeptember 7-én látogatást tett 

dr. H arm ati Béla püspök-elnöknél 
Jean Boutier abbé, a strasbourgi 
Európa Tanács hivatalánál akkre
ditált római katolikus képviselő.

Szeptember 12-én R olf Koppe 
püspök, a németországi Protestáns 
Egyházszövetség hannoveri köz
pontjának ökumenikus kapcsola
tokért felelős vezetője látogatást 
tett Rinne egyházfőtanácsos kísé
retében dr. H arm ati Béla püspök
elnöknél.

♦
Szebik Imre püspök szeptember 

10-15. között a svédországi ma
gyar gyülekezetek meghívására 
Svédországban tett látogatást. Fo
gadta ő t a svéd egyház vezetősége 
is.

„Uram, szeretem házadat, ahol 
laksz, dicsőséged lakóhelyét."

Zsolt. 26,8.

Kedves sopronnémeti és Sop- 
ronnémetiből elszármazott testvé
reink!

Örömünket és gondjainkat sze
retnénk megosztani Önökkel.

Örömmel tölt el bennünket, 
hogy a sopronnémeti gyülekeze
tünk nemes elhatározással új ima
házat szeretne építeni.

Levelünkön az új imaház körvo
nalai köszöntenek ránk. Ezek a kör
vonalak szeretnének valósággá válni.

Tervünk megvalósításához sze
retnénk testvéri szívvel kérni és 
biztatni mind a gyülekezetben, 
mind a távolban élőket.

A költségvetés várható összege:
7 miihó forint.

Az anyagi terhek vállalásában 
gyülekezetünk tagjaira, az elszár
mazottakra, közegyházunkra, he
lyi önkormányzatunkra, és az egy
házakat támogató alapítványokra 
számítunk.

Bizalommal, reménységgel, sze
retettel helyezzük tervünket testvé
reink segítőkész szívére.

Adományokat a következő szá
mú alapítványra kérjük: 698- 
001760.

Legyen Isten áldása az adomá
nyozókon, adományaikon, és a ké
szülő imaházon!
Sopronnémeti, 1994. Húsvétján 
Erős vár a mi Istenünk!

Szeretettel a Sopronnémeti 
Evangélikus Gyülekezet

AZ ORSZÁGOS PROTESTÁNS NAPOK PROGRAMJAI
1994. október 22-31. között

(F olyta tás az 1. oldalról)

Reformációi hangverseny 
Bach 80. kantáta

Bemutatkozik a MÖSZ Menekülteket Befogadó Ott
hon
Templomszentelés

Lelkészcsaládok piknikje

Zenés áhítat Aradi Magyar Baptista Gyülekezet 
Énekkara

Jótékonysági koncert a nagycsaládok megsegíté
sére

Protestáns fiatalok ének-zenés bizonyságtétele. 
„Jézns a családban”

Találkozó a Debrecen Árpád téri és a Szatmárné
meti Református gyülekezet között
Történelmi visszaemlékezés: Báthory István szere
pe a Szatmári Egyházmegyében

Történelmi visszaemlékezés: Szenczi Molnár Al
bert, a zsoltárfordító

Történelmi visszaemlékezés: Milotai Nyilas István 
Ágendája

Ökumenikus Ifjúsági Zenei Nap

Megemlékezés a Csengeti zsinatról

Szatmári határmenti lelkésztalálkozó

Kantátazenés istentisztelet Bach 80. kantátája 
Előadja a Lutheránia

Országos Protestáns Kulturális Est

Budapest okt. 29.
Városligeti fasor 
17.
evangélikus temp
lom

du. 6 óra

Dunavarsány- okt. 29.
Erőspuszta de. 11 óra
Barcs okt. 29.
református temp
lom

de. 11 óra

Debrecen okt. 29. .
Vekeri tó egész nap
Budapest okt. 29.
Pestszenterzsébeti 
Evangélikus temp
lomban

de. 6 óra

Debrecen okt. 29.
Árpád téri 
református temp
lom

este

Budapest okt. 29.
Józsefvárosi Szín
ház Kálvin tér 6.

du. 6 óra

Debrecen okt. 30.
Árpád tér egész nap
Nagyecsed 
Báthory István 
Református Gim
názium

okt. 30.

Szamosszeg 
Református gyüle
kezeti terem

okt. 30.

Milota
Református temp
lom

okt. 30.

Gyula okt. 30.
Református temp
lom

egész nap

Csenger okt. 30.
Református gyüle
kezeti 
terem

egész nap

Csenger okt. 30.
Református gyüle
kezeti terem

egész nap

Budapest okt. 30.
Deák téri evangé
likus templom

de. 11 óra

Budapest okt. 30.
Pesti Vigadó du. 6 óra

Előadást tart: dr. Gyökössy Emire és dr. Szentágothay Jánosné 
Énekel: Baptista Központi Énekkar és Kamaraegyüttes, vezényel: Oláh Gábor 
Oroszlányi Evangélikus Gyülekezet Énekkara, vezényel: Nagy Dániel 
Pesterzsébeti Református Gyülekezet Énekkara és a Ráday Kórus, vezényel: Takaró 
Mihály és Máté János

Reformációi istentisztelet
Gyülekezet és a gimnázium közös alkalma. Énekel a
gimnázium énekkara
Ökumenikus tanácskozás

Országos Reformációi Emlékünnepély 
Igét hirdet: Révész Árpád baptista egyházelnök 
Előadást tart: dr. Harmati Béla püspök

Budapest okt. 31.
Deák téri evangé de. 11 óra
likus templom
Mátészalka o’ 31.
Művelődési ház

Budapest okt. 31.
Deák téri evangé du. 6 óra
likus templom 1

A  Vigadóban rendezendő Országos Protestáns Kulturális Estre belé
pőjegyekkel lehet bemenni. Az ingyenes belépőjegyek még kaphatók az 
Ökumenikus Tanács irodájában: 1026 Budapest Bimbó u. 127. Telefon: 
176-4847.

ÖKUMENIKUS
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Budapesten, a Deák téri Gimná

zium dísztemében tartottak öku
menikus tájékoztatást a sajtó meg
jelent képviselőinek. Dr. Harmati 
Béla a M EÖT elnöke nyitotta meg 
és beszámolót tarto tt egy felmérés
ről, melyet az Ökumenikus Tanul
mányi Központ végzett el felkérés
re. A tanulságos tanulmány rövid 
ismertetésére későbbi számunkban 
visszatérünk.

Dr. Seregély István a Magyar 
Katolikus Püspöki K ar elnöke 
szólt az Ökumenizmusról általá
ban, ahogyan azt a II. Vatikáni 
zsinat után hazánkban is folytat
ják. Általában megélénkülésről le
het beszélni nemcsak a legfelsőbb 
egyházi testületeknél, de egyre in
kább a gyülekezet szintjén is. Szólt 
még az oktatás és a szociális gon
doskodás területén meglévő közös 
munkáról is.

Dr. Paskai László esztergom- 
budapesti biboros-primás érsek a 
közelmúltban lezajlott Esztergomi 
Zsinatról szólt és annak az ökume- 
nizmus területére ható eredmé
nyeit tá rta  fel. A zsinatnak volt 
evangélikus megfigyelője is: ,dr. 
Hafenscher Károly, akitől ugyan
csak a közeli jövőben kapunk 
majd beszámoló írást.

A résztvevő újságírók kérdései a 
vegyesházasságokra, az ökumeni
kus istentiszteletek tartására ill. 
azok politiai célokra való felhasz
nálására valamint a katonai lelké
szi szolgálat jövőbeni alakulására 
kérdeztek rá.

JELENTKEZÉS TÉLI 
KÁNTORKÉPZŐ 
TANFOLYAMRA

Hathónapos bejárásos téli tanfo
lyamra hirdetünk felvételt. A tanfo
lyam 1994. október 8-tól 1995. áp
rilis 1-ig tart. Az oktatás szombati 
napokon történik. Tantárgyak: 
harmonium, orgona, szolfézs, össz
hangzattan, partitúraolvasás, kar- 
gyakorlat, egyházi ének. A tanfo
lyam teljes díja 5000,- Ft, amely 
magában foglalja az ebéd térítését 
is. Várjuk szolgálatra készülő fia
taljainkat kezdő és haladó fokon. 
Végzettek továbbképzését is vál
laljuk.

A jelentkezési határidő: október
1.

A felvételi kérelmet az Evangéli
kus Kántorképző Intézet címére 
(2151 Fót, Berda József u. 3.) kell 
megküldeni, amelyhez mellékelni 
kell lelkészi ajánlólevelet és az új 
hallgatóknál rövid életrajzot, amely 
tartalmazza a zenei előképzettséget 
és a gyülekezeti életben való eddigi 
részvételt. A felvételről mindenkit 
értesítünk.
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f NAPRÓL NAPRA
Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 

ÍJn 5,4

VASÁRNAP Megnyitja az Úr gazdag kincsesházát, az 
eget, és idejében ad esőt földedre és megáldja kezed mun
káját. 5Móz 28,12; lKor 3,7; Mt 15,21-28; Róm 
10,9-17(18); Zsolt 37,21—40).

Mikor harcoltunk, hogy győztünk volna? A racionalista 
közhangulatban, amely már csak a kézzel fogható dolgo
kat, igazságokat hajlandó elfogadni és ezért általában 
pesszimista, hinni Jézus Krisztusban, a feltámadottban, 
szabadításában: győzelem, de ez nem tőlünk van, hanem 
ajándék Istentől. Isten tehát győzelmet ajándékozott harc
ra elhívott életünknek... kezdetben... mire indít ez?

HÉTfO Az URat keressétek, akkor élni fogtok. Ám 5,6 
(ApCsel 17,26-27; lMóz 6,9-22; Gál 1,1-5).

Vannak, akik a „tartós” örömöt keresik, vannak, akik azt 
a közösséget, ahol ,jól érzik magukat”, aztán vannak, akik 
az „igazságot” keresik. Vázlatosan ebből áll az élet. A prófé
ta Isten kezdettől fogva hangzó hívását fogalmazza meg. 
Isten azt akaija, hogy találjunk, döbbenjünk rá, hogy ő t  kell 
keresnünk, nem magunkat. Oda kell találnod színe elé.

KEDD Isten a királyok Királya és uraknak Ura. övé 
egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világos
ságban lakik, akit emberek közül senki sem látott, és nem 
is láthat, övé a tisztelet, és az örökkévaló hatalom. lTim 
6,15-16 (Jer 10,10; lMóz 32,23-32; Gál 1,6-9).

Az ember nem akaija tudomásul venni ezeket a ténye
ket. Isten emelte a korlátáinkat, de nem Ő  építkezett elő
ször. A bűn az, amely Tőle ilyen bosszantóan és elkeserí- 
tően elválaszt. A „büszke” ember keserve ez. Isten engedi 
e nyomort, hogy érezd, a kegyelem, amikor ő  maga nyitja 
meg az utat, milyen hatalmas. Elismered?

SZERDA Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjá
tok segítségül, amíg közel van! Ézs 55,6 (Zsid 3,12-13; Mk 
9,17-27; Gál 1,10-24).

Nem akkor fogsz megtérni, amikor minden kérdésedre 
választ kaptál. Fordítva, amikor megtérsz az Úrhoz, min

den kérdésedre, ami valóban kérdés volt, választ kapsz 
Ezért ne húzd hát az időt! A keresztyéneket kezdettől 
fogva így hívták, erről ismerték meg: „akik az ÚR nevét 
segítségül hívják” (ApCsel 9,14) -  azok közössége. Ide 
tartozol?

CSÜTÖRTÖK Csak hírből hallottam rólad, de most saját 
szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bünbána- 
tot tartok porban és hamuban. Jób 42,5-6 (ApCsel 9,3-5; 
Lk 10,17-20; Jel 12,7-12; Gál 2,1-10).

A Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról szóló törté
netet nem elég ismernünk, esetleg harcosan védelmeznünk. 
Isten azt akaija, hogy hatással legyen életünkre. Jób hű 
volt Istenhez minden szenvedésben, így tanulta, szép erény. 
Nem tudta viszont elhinni, hogy megmenekülhet. Ezért 
lepődik meg -  amit nekünk is át kell élnünk -  Isten kegyel
me személyes, és hozzánk szól, értünk hullt a vér.

PÉNTBC Pál írja: Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra 
méítŐ, hogy Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy a 
bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. lTim 
1,15 (Ézs 57,18; ApCsel 5,34-42; Gál 2,11-21).

Az emberi gondolkodás nagy kísértése az igazság relati- 
vizálása. Vizsgáljuk meg a körülményeket és az érdekeket, 
miért is mondta ezt Pál: „a bűnösök között első vagyok”. 
Van-e valaki, aki meg tudja, vagy meg meri vizsgálni azo
kat a körülményeket és érdekeket, amelyek Jézus Krisztust 
vezetik? A magunk körülménye a bűn, és a mi érdekünk 
a megmenekülés. Ne relativizáljuk hát ezt az igazságot!

SZOMBAT Áldott legyen Isten, mert elküldte angyalát, és 
kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Dán 3,28 (2Kor 
1,9-10; 2Móz 20,1-17; Gál 3,1-14).

Hányszor történt már meg veled, hogy egy nehéznek 
látszó nap reggelén erősen fohászkodva indultál el, aztán 
megesett a „matekdolgozat”, voltál a „doktor bácsi”-nál 
és otthon úgy mesélted el szabadulásodat, mint személyes 
jó teljesítményed, erős fizikumod jellemzőit. Istenre csak 
félelmedben van szükséged? Ne légy ilyen!

Fűke Szabolcs

Késői szomjúság
Ámos 8 ,11-12

Megszoktuk, hogy a vízcsapot 
kinyitva, folyik a tiszta víz, termé
szetesnek tartjuk, hogy a kapcso
lót megnyomva kigyullad a lámpa. 
Épp így megszoktuk és természe
tesnek tartjuk, hogy a templomka
pu mindenki számára nyitva áll. 
A harangszó mindenkit hívogat. 
Ismeretes, hogy Jézus is milyen 
szeretettel biztat: aki szomjazik, 
jöjjön hozzám és igyék.

A fenti igében is szomjúságról 
van szó. De egészen másképp. Elő
ször arról az örvendetes dologról 
hallunk, hogy megszűnik az ige 
iránti közöny. Itt a lelki ébredés: 
az emberek, akiket eddig csak a 
testi éhség és szomjúság foglalkoz
tatott -  egyszer csak az igét kezdik 
éhezni és szomjazni.

Ma sokat panaszkodunk a lelki 
tompaság és közöny miatt: sokan

elmaradoznak a templomból, vagy 
ott ülnek, de alig énekelnek, unot
tan, fásultan hallgatják az igét. Mi
lyen szépen hangzik az ígéret: el
jön az idő, amikor majd futnak, 
vándorolnak, hogy igét hallhassa
nak. A testi kenyérnél is fontosabb 
lesz számukra az élet kenyere, az 
ige.

De a folytatás megdöbbentő: 
keresik, de nem találják meg... 
Nem lesz ige! Ilyesmi játszódott le 
Ézsau életében is. Először megve
tette Isten dolgait. Nem kellett ne
ki az elsőszülöttség, vagyis az ál
dás, ami az Istenhez való tartozást 
jelentette. Eladta egy tál ételért. 
Arra gondolt, hogy csak a múlan
dó élet a valóság, és az életnek 
nincs más célja, mint hogy együnk, 
igyunk, hiszen holnap úgyis meg
halunk... Lám, milyen korszerű a

Biblia: hiszen az emberek nagy 
többsége ma is ugyanígy gondol
kozik.

De tudjuk, hogy Ézsau később 
megváltozott. M egbánta, hogy le
m ondott az elsőszülöttségi áldás
ról és most m ár sírva kereste azt. 
De m ár késő volt.

Sokan vannak ma is, akiknek 
életében ismétlődik Ésau története.

Ezért imádkozik az egyház népe 
lelki ébredésért, hogy ne legyen ké
sői az ige utáni éhség és szomjúság. 
A személyesen nekem szóló ige 
meghallásának és elfogadásának 
ideje, mindig a ma. Sokat hallottuk 
ezt már, de nem eleget! Ne felejt
sük: eljön az idő mindenkinek az 
életében, amikor a szeme megho- 
mályosul, füle eltompul, szívét m ár 
csak a betegség félelmei és kínjai 
foglalkoztatják.

Fogadjuk hát örömmel Jézus hí
vását: „H a valaki szomjazik jöjjön 
hozzám és igyék!” (János 7,37.)

Gáncs Aladár

Nagy távlatok -  kis lépések
Az Evangélikus Rádiómisszió hírei

Az Evangélikus Rádiómisszió szer
kesztője a nyáron skandináv körútra 
kapott meghívást, melynek során tár
gyalásokat folytatott a további együtt
működés lehetőségeiről a dán, finn, 
norvég és svéd rádiómissziós szerveze
tek felelős vezetőivel. A NERA (Északi 
Evangélikus Rádiós Szervezet) kristi- 
ansandi konferenciáján csaknem fél 
napot szentelt a magyarországi rádió
misszióról szóló jelentés megvitatására 
és a munka továbbfejlesztésének terve
zésére. Ez év tavaszán az NERA és az 
Evangélikus Rádiómisszió (ERM) hi
vatalos szerződésben rögzítették 
hosszú távú együttműködésük kereteit. 
Ennek értelmében, az anyagi támoga
tás fenntartása mellett, északi testvére
ink egyenrangú partnerszervezetként 
számítanak a magyar rádiómisszió 
együttműködésére.

Mit jelent mindez a gyakorlatban? 
Igyekszünk az ERM szolgálatának ha
táskörét szélesíteni. Északi szponzora
ink felszabadítottak, hogy a meglévő 
rövidhullámú sugárzás mellett (Monte 
Carlo) más lehetőségekről is tárgyalá
sokat kezdjünk: közép-hullám, URH, 
regionális adók stb.

A másik lehetőség, hogy a rádió
misszió szolgálata még többeket eléijen 
és konkrét segítséget jelenthessen a lel- 
készi, hitoktatói, gyülekezeti munká
ban: a kazettamisszió továbbfejleszté
se. Amint erről már beszámoltunk, ja 
nuár óta adásaink hanganyagát kazet
tán is meg tudjuk küldeni. Újabb kis 
lépés, hogy a nyári, piliscsabai missziói 
konferencia igen gazdag anyagából 
(evangélizációk, előadások) 60 perces 
összeállítást készítettünk, mely ugyan
csak megrendelhető az ERM címén: 
2142 Nagytarcsa, Pf. 19. Ez a kazetta, 
melyet minden egyházmegyei missziói 
lelkésznek megküldtünk, alkalmas lehet 
a sok helyen még alvó missziói felelősség 
ébresztgetésére a legkülönbözőbb gyüle
kezeti csoportokban. Az ERM közre
működésével jelent meg a , Jónás és Jé
zus” című rockoratórium kazettája, 
mely ugyancsak megrendelhető.

A kicsiny, de fontos lépések közé 
tartozik, hogy elkészült az ERM saját

emblémája, mely nem titkoltan a NE- 
RA-től „ihletett”... Van új szóróla
punk, sőt már plakátunk is, és a Kül- 
missziói Egyesülettel együttműködve 
egyéb ébresztő, missziói töltésű írások 
kiadását tervezzük a közeljövőben.

S végül talán a legfontosabb infor
máció: a téli időszámításra való átál
lással együtt, a jobb vételi viszonyok 
reményében, megváltozik adásaink 
időpontja és hullámhossza. Egészen 
március végéig a 49 m-es rövidhullá
mon, 5885 kHz vagyunk hallhatóak 
szombaton és vasárnap délután 17.20- 
tóL Ugyanezen időben és frekvencián, 
hétfőtől péntekig „A Biblián át” című 
világszerte igen népszerű sorozat foly
tatása hallható újra. Jó vételt kívánunk 
és váijuk leveleiket, kérdéseiket, kéré
seiket! Gáncs Péter

szerkesztő

Ébresszük, 
erősítsük a missziói 

felelősséget!

MEGHÍVÓ AZ EVANGÉLIKUS 
TEOLÓGIAI AKADÉMIA 

(HITTUDOMÁNYI EGYETEM) 
1994. szeptember 24-én, szomba
ton, délelőtt 10 órakor tanévnyitó 
ünnepi istentiszteletet és akadémiai 
ülést tart a Budapest-Zuglói evan
gélikus templomban (XIV. Rózsa
völgyi köz 3.).

A TANÉVNYITÓ RENDJE; 

Istentisztelet
Igét hirdet Szeb ik  Im re püspök

Tanévnyitó beszéd 
dr. Reuss András rektor 

Az elsőéves hallgató 
fogadalomtétele.

Vezetői és oktatói megbízások és 
kinevezések bejelentése. 

Végzős hallgatók 
bizonyítványának átadása.

Erre az alkalomra tisztelettel 
meghívom.

dr. Reuss András rektor
A részvételi szándékot a 163 64 51 

számon kéijük jelezni.

60 perces válogatás a piliscsabai 
missziói konferencia hanganyagá
ból:

„Nincsen más név!” -  Keveházi 
László evangélizációja 
Missziói szolgálat Marseille-ben -  
Seia Kuronen finn misszionárius 
A Libenzelli Misszióról -  Asztalos 
Zoltán
„Van valami ennivalótok?” -  
Gáncs Péter evangélizációja 
Misszió a 21. század küszöbén -  
Dr. Hafenscher Károly 
Evangéliumhirdetés egy túltelített 
és hallássérült világban -  Gémes 
István

A kazetta megrendelhető az 
Evangélikus Rádiómisszió címén: 
2142 Nagytarcsa, Pf. 19. Tel/fax: 
28-370684

A kazettának „nincsen ára” , 
adom ányokat köszönettel foga
dunk a rádió- és kazettamisszió 
szolgálatának tám ogatására...

A VASÁRNAP IGÉJE
„BOLDOG VAGYOK, MERT JÉZUSOM SZERET!”
Mk 9,33-41

Az egyik templom oltárát a ké
szítő asztalos mester nagyon szem
léletesen készítette el. Az oltáron 
Jézus és a tizenkét tanítvány kifa
ragott alakja látható. Középen Jé
zus, a tanítványok mellette jobbról 
és balról. Ezeket a fából faragott 
mesterműveket nemcsak csodálni 
lehet, hanem meg is lehet mozdíta
ni, és akkor a megmozdított tanít
vány körbejár. A készítő asztalos 
mester tanító célzattal készítette el 
művét. Amikor Jézus alakját moz
dítják meg, akkor Jézus alakjával 
együtt a többi tizenkét tanítvány is 
elkezd mozogni. Ha egy tanítványt 
mozdítanak meg, akkor a tanít
vány egymaga mozog, körülötte 
Jézus és a tanítványok állnak. Az 
asztalos mester üzenete ez: ha Jé
zusra figyelünk, akkor Jézussal 
együtt mozgunk, ha önmagunk 
erejére hagyatkozunk és nem Jé
zusra tekintve éljük életünket, ak
kor maga Jézus és vele együtt a 
mellettünk álló tanítványok mind 
mozdulatlanul m aradnak.

M ai igénkben Jézus tanítványai 
arra m utatnak példát, hogy milyen 
az, am ikor a tanítványok nem Jé
zusra tekintve, hanem önm aguk
ban keresik az értékeket és nagy 
kérdéseikre a megoldást.

Útközben K apem aum  felé, Jé
zus a tanítványok csodálkozására 
ismét haláláról beszélt. A nehéz 
egyszer m ár hallott szavak ismét a 
fülükbe csengtek: „az Emberfia 
emberek kezébe adatik, megölik, 
de m iután megölték, három  nap 
múlva feltám ad.”

A jézusi szavak a tanítványok 
számára itt-ott sejtelmesek és ért
hetetlenek voltak, de egyet éreztek 
és egyet tudtak, itt valami történni 
fog, és őnekik valamit tenni kell.

Jézus szava haláláról elindította 
köztük azt a beszélgetést, amely
nek kicsengése ez volt: -  ki lehet 
esetleg Jézus méltó utódja közöt
tük. Ismerték egymást, ismerték 
egymás gyarlóságait, erényeit. Az 
ú t hosszúsága nem volt elég ahhoz, 
hogy e nehéz kérdésben dönteni 
tudtak volna. M indezt csendesen is 
kellett tenni, nehogy Jézus figyel
mét felkeltsék. Jézus néha hátrate
kintett és hallgatott.

Kapernaum ban választ kaptak 
el nem döntött rangvitájukra. Jé
zus rákérdez: „M iről vitatkozta
tok útközben?” -  Életünkben sok
szor így van, Jézus utóbb, később 
kérdez. M it tettél? M iért tetted? 
Hogyan tetted? A tanítványok ér
zik, amit tettek, rosszul tették, nem 
kellett volna vitatkozni, ez nem ta
nítványhoz méltó.

Jézus tudja, a tanítványok tisz
tánlátásához a tanítványoknak 
tudnia kell Jézus szavát. Jézus sza
va, válasza őszinte. Nem az, amit 
a tanítványok szeretnének hallani, 
nem fölfelé emelkedés, hanem 
térdhajtás. Nem uralkodás, hanem 
szolgálat. „H a valaki első akar len
ni, legyen mindenki között az utol
só és mindenki szolgája.”

Jézus m ondanivalóját ragyogó 
helyzetfelismeréssel, észrevéve egy 
kisgyermeket, közéjük állítva egy 
életre emlékezetessé teszi számuk
ra a jézusi értékeket.

Mennyire kedves volt Jézus e 
kisgyermekhez. Megfogta a kezét. 
Kéz' a kézben a tanítványok közé 
lépett a kisgyermekkel. A gyermek 
megilletődhetett, félhetett, hogy fé
lelmét elvegye, bátorításul átölelte.

A tanítványok m egtanulhatták, 
aki ilyen kisgyermeket fogad be 
Jézus nevéért, az Jézust és az A tyát 
fogadja be.

János, a szeretett tanítvány em
lékei között van egy történet, ami
től nem tud szabadulni. Egy ördö
gűző Jézus nevében kiűzte egy sze
rencsétlenből az ördögöt. A tanít
ványok egyet tettek, eltiltották őt. 
Jól tettük-e? -  fogalmazódik meg 
János kérdése. M egnyugtató Jézus 
válasza: „Ne tiltsátok el.”

M indkét történet tanulság szá
m unkra, hogy életünk kérdései
ben, imádságban, bibliaolvasás
ban kéijük ki U R unk véleményét.

Béres László

IM Á D K O Z Z U N K !

Istenem, mennyei Atyám, életem folya
mán sokszor szavaimmal és cselekede
teimmel vétkezek a szeretet törvénye el
len. Életem folyamán ne engedd felejte
nem, hogy úgy szeretsz, mint azt a kis
gyermeket, amelyet átöleltél. Hitemet 
erősítsd, szeretetemet bátorítsd! Ámen.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1994. szeptember 26.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván 
de. 10. német Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Szebik Imre du. 6. Orgonahangver
seny : Peskó György if]. Hafenseiner Károly. 
XII. Szilágyi Erzsébet fasor 24. de. 9. IQ. 
Hafenseiner Károly Modori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút II. Báthory 
u. 8. de. fél 11. Csizmazia Sándor Csillag
hegy, III. Mátyás kir. út 31. de. 10; Óbuda, 
ü l .  Dévai M. tér de. 10. Bálint László; Új
pest, IV. Leibstück Mária u. 36-38. Blázy 
Lajos; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Pintér 
Károly; de. 11. (úrv.) Gerőfi Gyuláné, du. 6. 
(orgonazenés áhitat) Pintér Károly; VII. Vá
rosligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zol
tán, du. 6. Nagy Zoltán; VIII. Üllői út 24. de. 
fél 11. Kertész Géza; VIII. Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII. Rákóczi út 
57/b. de. 9. szlovák Cselovszky Ferenc; Vili. 
Vajda Péter u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás; 
IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey 
Pál; Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. 
Fabiny Tamás; X. Kerepesi út 69. de. 8. dr. 
Szabó Lajos; Kelenföld, XI. Bocskai út 10. 
de. 8. (úrv.) Csepregi András, de. 11. (úrv.) 
Missura Tibor, du. 6. Missura Tibor; XI. 
Németvölgyi út 138. de. 9. Missura Tibor; 
Budahegyvidék, XII. Tartsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) dr. Széchey Béla, de. 11. (úrv.), du. fél 
7. dr. Szécjiey Béla; XIII. Kassák Lajos u. 22. 
de. 10. iQ. Kendeh György; XIII. Frangepán 
u. 43. de. 8. iQ. Kendeh György; XIV. Lőcsei 
út 32. de. 10. (úrv.) dr. Szabó Lajos; XTV. 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. dr. Szabó Lajos; 
Pestújhely, XV. Templom tér de. 10. Bízik 
László; Rákospalota, Nagytemplom, XV. Ré
gifóti út 73. de. 10. Bolla Árpád; Rákosszent
mihály, XVI. Hősök tere de. 10. dr. Karner 
Ágoston; Cinkota, XVI. Batthyány I. u. de. 
fél 11. Szalay Tamás; Mátyásföld, XVI. Pro- 
dám u. 24. de. 9. Szalay Tamás; Rákoshegy, 
XVII. Tessedik S. tér de. 9. Rákoscsaba, 
XVII. Péceli út 146. de. 9. Fűke Szabolcs; 
Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 
11. Ferenczy Zoltán; Rákosliget, XVII. Gá
zon Gy. u. de. 11. Fűke Szabolcs; Pestszent- 
lörinc, XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. Havasi 
Kálmán; Pestszentimre, VIII. Rákóczi út 83. 
(ref. templom) de. háromnegyed 8. Havasi 
Kálmán; Kispest, XIX. Templom tér 1. de. 
10. Széli Bulcsú. XIX. Hungária út 37. de. 8. 
Széli Bulcsú; Pestszenterzsébet, XX. Ady E. 
u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, 
XXI. Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; 
Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. Solymár 
Gábor.

EVANGÉLIKUS R Á D IÓ M ISZ - 
SZ IÓ : 19 .00-19 .15-ig, 41 m-es rövid
hullám, 7385 kH z.
szeptember 24. szombat: Családban 
élek -  rádióshittan.
szeptember 25. vasárnap: Ű J A D Á S 
R E N D !!!  17.20-I7 .35-ig , 49 m, 5885 
kH z Bálint Józsefné áhítata.
Levelezési cím : Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa, P f. 19.

HAZAI ESEMEN
M EG H ÍV Ó

A Budavári Evangélikus Egyházköz
ség Isten iránti hálával és az adakozók
nak mondott köszönettel tudatja, hogy 
belülről felújított Bécsi kapu-téri temp
lomának hálaadó istentisztelete 1994. 
szeptember 25-én, vasárnap de. 11 óra
kor lesz.

Igét hirdet: Szebik Imre püspök.
Este 6 órakor ünnepi orgonahang

versenyt ad Peskó György orgonamű
vész, a Budavári Gyülekezet kántora.

Mindkét alkalomra szeretettel hív
juk és váijuk a gyülekezettel együtt ör
vendezni kívánókat.

szeptem ber 29. csü törtök du. 18.00 h. 
Nagyfuvaros utcai Zsinagóga 

Budapest VIII., Nagyfuvaros u. 4. 
R a j Tamás 

főrabbi:
A N A G Y Ü N N E PE K  U T Á N  

Az előadás a Zsidó-Keresztény 
Párbeszéd Körrel

és a Keresztény Ökumenikus Baráti 
Társasággal közös rendezvény

REN DEZVÉN YEINK RE  
SZE RETETTEL VÁRJUK  Ö N T  ÉS  

BARÁTAIT!

ramért felelős: dr. Hafenscher Károly, 
a Lelkipásztor szerkesztője.

A Magyar Testnevelési Egyetem, vala
mint a H aza és Haladás Alapítvány nyil
vános fórumot tart 1994. szeptember 
30-án du. 6 órakor az egyetem aulájában 
(Alkotás u. 44.) Téma: Kisebbség és iro
dalom. Előadó: Czine M ihály irodalom- 
történész, közreműködik: Tompa László 
előadóművész. A belépés díjtalan.

Az Evangélikus KiilmLssziói Egyesü
let budapesti csoportja a nyári szünet 
után újra megkezdi szokásos előadás- 
sorozatát minden páratlan hónap utol
só hétfőjén du. fél 6-kor a kelenföldi 
tanácsteremben. (XI. Bocskai út 10.)

Első őszi alkalmán szeptember 26-án 
a Zákeus-médiacentrumot mutatja be 
Győri János Sámuel pesterzsébeti lel
kész. Igehirdetéssel Bencze Imre szol
gál.

M EGH ÍVÓ
A Balatonboglári Evangélikus Egy

házközség épülő templomának alapkő- 
letétele szeptember 25-én du. 4 órakor 
lesz. Az ünnepi alkalom szolgálatát dr. 
Harmati Béla püspök végzi. A hely
szín: Balatonboglár, Hétház u. 17. (A 
Várdomb nyugati oldalán.) Mindenkit 
szeretettel hívunk és várunk.

Egyházközség Elnöksége

A D eák Téri Evangélikus Gimnázium 
felvételt hirdet négyosztályos tagozatá
ra az 1995/96-os tanévre. Jelenleg nyol
cadik osztályos budapesti és a főváros 
közelében lakó, jó  magaviseletű, szor
galmú és tanulmányi eredményű tanu
lók jelentkezését váijuk. Kollégiumi el
helyezést várhatóan tudunk biztosítani.

Jelentkezési lapok a budapesti és 
Pest megyei evangélikus lelkészi hiva
talokban és a gimnáziumban szerezhe
tők be. A jelentkezés határideje 1994. 
október 31. A jelentkezési lapokat kér
jük a gimnázium címére küldeni: 1052 
Budapest, Sütő u. 1., vagy az iskolában 
személyesen leadni.

Bibliaiskolai sorozat indul a kispesti 
evangélikus gyülekezetben. Tém a: a 
Római és Galata levél. Első alkalom: 
1994. október 10. hétfő du. 6 óra.

Jelentkezés: Széli Bulcsú lelkésznél a 
282-2377 telefonszámon. Szeretettel 
várjuk.
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K E R E SZ T É N Y -Z SID Ó  

TÁR SASÁG  
1994. SZE PTEM BERI 
RENDEZVÉNYEIRE

szeptem ber 22. csütörtök du. 19.00 h. 
Vizafogói Toursi Szent Márton 

Katolikus Templom 
Budapest, XIII. Váci út 91. B. 

(3-as Metró Forgács u. megállójában) 
A H O N V É D SÉ G  LELKÉSZI 

SZO LG ÁLATA
tudományos szimpózion és disputa.
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Megközelíthető Budapestről a 3-as 
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E vangélikus
É le t

A Magyarországi
Evangélikus Egyház hetilapja
Felelős szerkesztő
és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY
Szerkesztőség és kiadóhivatal .
Postafiók 500. BUDAPEST 1447.
Telefon: 138-2360
Árusítja a Kiadóhivatal és a
Magyar Posta RT.

Index: 25 211 ISSN 0133-1302

Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(940061/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVARI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi teríesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési díj: fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza I.

SZ E N T H Á R O M SÁ G  U TÁ N I 17. 
V A SA R N A P az oltárterítő színe: zöld. 
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: E f  
4, 11-16; az igehirdetés alapigéje: M k  
9,33-41.

Házasságkötés
Krámer György és Pángyánszky Ág

nes egyetemi lelkész házasságot kötött 
1994. szeptember 10-én a fasori temp
lomban. (Kol 3,15)



f

Evangélikus
Elet

59 . ÉVFOLYAM 4 0 . SZÁM  
1994. OKTÓ BER 2. 

SZENTH ÁRO M SÁG  ÜNNEPE  
UTÁNI 18. VA SÁ R N A P

O R S Z Á G O S
EVAN G ÉLIK U S

H ETILAP ÁR A: 25  Ft

Ha a lelkiism ereted jó, 
derült le sz  eg ész  életed. 

Mert a jó  lelkiismeret 
nagyon sokat bír elviselni. 

Ellenben a rossz lelkiismeret 
mindig félénk é s  mindig nyugtalan.

K em pis T am ás

A TARTALOMBÓL

A HATVANI GYÜLEKEZET ÜNNEPE

CSENDESHÉT SÁMSONHÁZÁN

JU  BÁL-FESZTIVÁL GÖDÖLLŐN

Űj lelkész a Budapesti Németajkú Evangélikus Gyülekezetben
Beiktatták Dietrich Tiggemann lelkészt

A beiktató istentisztelet gyülekezete

...H O G Y  K Ö ZÖ SSÉG ÜNK  LEGYEN
A kkor, am ikor félő, hogy Er

délyben m ár csak a templom lesz 
nemcsak a hit, de a magyar nyelv 
bástyája is, különösen fontos volt 
szám unkra az az ünnepi istentisz
telet, melyet az aradi tem plom ban 
szeptember 11-én tarto ttak .

A legszebb erdélyi m agyar evan
gélikus templom renoválás utáni 
újraszentelésére gyűltünk össze, 
hogy az ének, imádság, igehirdetés 
és az oly ideillő Reményik-versek 
átgondoltassanak és erőt adjanak.

M ózes Árpád  püspök nem vélet
lenül szólt arról, hogy az emberek 
öröm e akkor teljes, ha azt m ások
kal is meg tudja osztani. Hiszen 
ezen az ünnepen jelen voltak nem
csak a helyi meghívottak, a megyei 
prefektusai és az ortodox püspök
kel együtt, hanem  eljött a templom 
tatarozásához is hozzájárult nor- 
végiai Borg egyházmegye püspöke 
Even Fougner és népes küldöttség 
élén Peter Schellenberg is, aki a 
M artin  Luther Bund vezetőjeként 
nemcsak a  templom építésének 
költségeihez járu lt hozzá, de -  
ahogy Mózes Á rpád fogalm azta -  
a gyülekezet létéhez is. A  finn test
vérek mellett természetesen o tt

voltak a hazánkból érkezettek is: 
dr. Harmati Béla és Táborszky 
László  feleségével együtt.

H arm ati püspök igehirdetésé
ben János evangéliumának 12. fe
jezetéből a 20-26. versig terjedő 
rész alapján szólt a közösség fon
tosságáról. M indenekelőtt az Is
tennel való közösségről, mely 
azonban az egymással való közös
séget kell, hogy eredményezze. H i
szen a Jézussal való közösség, a 
neki való odaadásunk a hit, szere
tet, reménység egységét, a békessé
get és a megbocsátást kell, hogy 
eredményezze.

Am ikor m ost ezen az ünnepen is 
az az óhaj hangzik, hogy Jézust 
szeretnénk látni, vajon föl tudjuk-e 
Ő t m ütatni ebben a világban éle
tünkkel, közösségünkkel? Hiszen 
a kereszt jele szenteh meg ezt a 
világot, Európát. Az Ő jelének kel
lene kirajzolódnia m indennap
jainkban, hogy legyőzve minden 
gyűlöletet, a békesség embereivé 
váljunk.

A közel négyórás istentiszteleten 
a vasárnapi liturgiához csatlakozó 
szentelési szertartás keretében M ó
zes Á rpád kolozsvári püspök ál

do tta  meg a templomot, majd az 
azt követő közgyűlésen szólt mind
arról, amit a tatarozással kapcso
latban tudni kell. Köszönetét m on
do tt a segítségekért, adom ányo
kért. Á lm ait fogalmazva szólt a r
ról, hogy Sepsiszentgyörgyön és 
M arosvásárhelyen szeretnének 
hosszú évtizedek után Erdélyben 
először tem plom ot építeni.

Az ünnepi istentisztelet után 
megrendítő volt, hogy az aradi vér
tanúk emlékművénél, megállhat- 
tunk néhány percre. Á koszorú és 
a virágok az emlékezés jelei voltak, 
H arm ati Béla imája pedig a háláé 
a hősökért, akik a legtöbbet, életü
ket áldozták hazájukért, hazán
kért.

Úgy érezhettem, hogy am ikor 
azt a szót kim ondjuk: közösség, 
akkor határokat és időt átívelve, 
lehetünk együtt m indazokkal, aki
ket szeretünk, mindazokkal, akik 
testvéreink itt ebben a földi létben, 
de azokkal is, akik előttünk járnak 
haláluk értünk is hozott áldozatá
val.

A radtól egy fárasztóan szép nap 
estéjén búcsúztunk.

Nagy László

Hatályba léptettek három új törvényt
A Zsinat júniusi, tizenharmadik 

ülésszakán három  új törvényt foga
dott el. Erről a Zsinati H íradóban 
beszámoltunk. M ost arról adunk 
számot, hogy az Országos Elnökség 
1994. szeptember 1-vel hatályba 
léptette mindhármat.

M indhárom  törvény hiteles szö
vegét időben megkapták a lelkészi 
és esperesi hivatalok, iskolák és más 
egyházi intézmények. A bírásko
dásról szóló törvényt terjedelmessé- 
ge m iatt nem közölhetjük ugyan, de 
egy dologra hívjuk fel a figyelmet. 
A törvény szerint újra kell választa

ni a bíróságokat minden szinten. 
Az új törvény alapvető újdonsága, 
hogy a megválasztott bíráknak füg
getlen személyeknek kell lenniök. 
Nem lehet tehát olyan lelkészt vagy 
világit megválasztani, aki valami
lyen szinten az egyházkormányzás
ban tisztséget visel. Sem püspök, 
sem esperes, sem presbiter vagy fel
ügyelő nem lehet bíró.

Erre a tényre azért kell felfigyel
ni, mert ez év novemberében lesz
nek a közgyűlések, melyeken a vá
lasztásokat lebonyolítják.

Bíróságokat három  szinten kell

Ülésezett
az Ökumenikus Tanács elnöksége
1994. szeptember 7-én tarto tta  a 

M agyarországi Egyházak ö k u m e
nikus Tanácsa szokásos őszi ülé
sét. Dr. Harmati Béla elnök meg
nyitó szavai u tán  az Elnökség a 
következő fontos kérdésekben 
hozta meg döntéseit.

a) Annak reményében, hogy az 
EXPO-ra vonatkozó kormánydön
tés ellenére 1996-ban, ha nem is az 
eredeti tervek szerint, de az 1100 
éves évforduló kapcsán jeles esemé
nyek kerülnek megrendezésre, az 
Elnökség továbbra is kifejezte azt a 
szándékát, hogy a tervezett világki
állítási területen belül egy önálló 
ökumenikus pavilonban mutatja be 
az egyházak hazánk történelmében, 
kulturális és társadalmi életében 
betöltött szerepét. Ennek értelmé
ben egy tervpályázat kiírásáról 
döntött, mely egyrészt egy kiállítási 
épületet, másrészt az későbbi egye
temhez kötődő ökumenikus ifjúsági

centrumnak a terveit hivatott elké
szíteni.

b ) A z Elnökség meghallgatta a 
fő titká r  beszámolóját a Protestáns 
Napok előkészületeit illetően. Re
ménységgel tekint a rendezvényso
rozatokra, különösen is annak köz
ponti rendezvényére a Protestáns 
Kulturális Estre, melyre október 
30-án, a Pesti Vigadóban kerül sor. 
A tagegyházakon keresztül a m a
gyar protestantizmus figyelmébe 
ajánlja a rendezvénysorozatot.

c) Kifejezte készségét, hogy az 
Európai, Kanadai és USA-beli 
Egyházakkal szoros együttm űkö
désben a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa, mint „nem- 
kormányszervezet" aktivan részt 
kíván venni az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Értekezlet Bu
dapesti Felülvizsgálati Konferen
ciáján. E  konferenciát a gyülekeze
tek imádságos figyelmébe ajánlja.

H at évig lesz lelkészi szolgálat
ban a fővárosban Dietrich Tigge
mann (37 éves) lelkész. A beiktatás 
szolgálatát Missura Tibor, m int il
letékes esperes, R o lf Koppe püspök 
és a Német Evangélikus Egyház 
(EKD) egyházfőtanácsosa, Reiner 
Rinne végezte.

Az EK D  Tiggemann lelkészt -  
aki a nyugatnémet Schaumburg- 
Lippe tartom ányi egyházból szár
mazik -  a budapesti egyháztanács 
választása után, m int külföldre de
legált lelkészt küldte ki. Tiggeman 
egyidejűleg a m agyar egyházhoz is 
tartozik és annak szolgálati fel
ügyelete alatt is áll. Szükség lesz 
majd később közös társegyházi 
szabályozásra, mely feltételezi a 
két egyház konkrét tapasztalatcse
réjét.

Dietrich Tiggemann utoljára 
Bergkirchenben -  W unstorf mel
lett -  lelkészkedett. Hazánkkal ko
rábban is volt m ár kapcsolata. Se- 
gédlelkészi évei a latt 1987-ben rö
vid időre beiratkozott Teológiai 
Akadémiánkra és szolgált a dél
dunántúli németajkú szórvány
gyülekezetekben is. M int egyház
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igét hirdet az új lelkész

zenész, a későbbi időben hazai 
egyházában előadásokat ta rto tt és 
adománygyűjtést folytatott, s igy 
K ántorképző Intézetünk (Fót) 
számára értékes gyakorló orgonát 
szerzett.

Szeretne a továbbiakban is az 
egyházi zene területén megfelelni a 
követelményeknek. Először azon
ban szeretné megismerni új gyüle
kezetét, a különböző csoportm un
kákat (bibliaórai-konfirmandus és 
beszélgető körök), megerősíteni és

felvenni a hitoktatás munkáját a 
budapesti német iskolában (több 
mint 300 gyermek között).

Több mint százéves a németajkú 
gyülekezet Budavárban. 1945-ig 
kétnyelvű volt a Bécsi kapu téri 
gyülekezet. A második világhábo
rú után és a kommunista időben 
története változatos volt. Először 
németnyelvű bibliaórákat engedé
lyeztek, majd az ötvenes évek kö
zepétől újra tarthattak németnyel
vű istentiszteletet. Eleinte magyar 
lelkészek, majd később egy NDK- 
ból származott lelkész tartották 
ezeket. Alapvető változás 1989- 
ben következett be: azóta a nyu
gatnémet tartományi egyházak de
legáltak segédlelkészeket a gyüle
kezetbe. Hivatalos újjáalakulása 
csak 1993. ádventjén következett 
be.

A Németajkú Gyülekezet nyi
to tt mindenki számára. Vannak 
közöttük osztrákok, hollandok és 
amerikaiak is. A számontartott 
gyülekezeti tagok száma 80, a ve
lük kapcsolatot tartók száma 
mintegy 300-400 személy.

Gottfried Mireau

A HATVANADIK TEMPLOM...
Augusztus 20-án Somogydöröcskén volt a templom újraszentelése. Ott 

hangzott el dr. Harm ati Béla püspök ajkáról a köszönet szava. Kiemelte 
Reitinger Henrik szolgálatát, akinek a döröcskei templom a hatvanadik 
volt, melynek renoválását szervező munkával és adományok gyűjtésével 
segítette. A  bonyhádi esperesiktatáson találkoztunk újra, és rövid interjút 
sikerült készíteni vele. O is egyike a „kitelepítetteknek", aki Bajorország
ban telepedett le és a Bajor Diakónia buzgó munkása, vezetője. A hatvan 
templomról kérdezősködtem.

választani: az egyházmegyéknél, az 
egyházkerületeknél és az országos 
egyháznál. A törvény szerint az 
egyházmegyei bíróságok 6 tagúak, 
az egyházkerületi bíróságok 12 ta
gúak és az országos bíróságnak 16 
tagja lesz. A bírák fele lelkészi tag, 
fele világi egyháztag. Figyelembe 
véve, hogy 16 egyházmegye és két 
egyházkerület van, így ez összesen 
136 személy megválasztását, -  de 
természetesen ennél több személy 
jelölését jelenti.

Időben kell tehát felkészülni az 
egyházmegyéknek, keresni az alkal
mas egyháztagok között különösen 
a jogász személyeket, hogy érvényes, 
független bíróságok álljanak össze a 
választások eredményeként. Nem 
lesz könnyű a lelkészek közül való 
bíróválasztás sem a lelkészhiány 
folytán kislétszámú egyházmegyék
ben. A zsinat tárgyalásai során szó
ba került, mint esetleges megoldás az 
is, hogy több egyházmegye össze
vontan alakit bíróságot. Minden
esetre ez év végére fel kell állnia a 
bíróságoknak, hogy azután a másik 
törvénynek, az 1938. és 1990. között 
törvénysértően alkalmazott joghát
rányok semmissé nyilvánításáról szó
lónak -  is érvényt lehessen szerezni.

Következő számunkban ezzel a 
törvénnyel fogunk részletesebben 
foglalkozni. T.

Evangélikus Élet: (EÉ) A hatvan 
templom teljessége rövid idő alatt 
szinte áttekinthetetlen. Mégis me
lyikhez fű z i  a legszebb emlék?

Reitinger Henrik: (RH) Szüleim 
Csikóstöttösről származnak. A h
hoz a templomhoz fűződik legna
gyobb szeretetem. Nem tudnám  
különben megmondani, hogy a 
sok közül még melyikhez fűz leg
szebb emlék, mindegyik kedves volt. 
Minden egyes templom megkívánta 
a pénzbeli és más egyéb segítséget. 
Mindegyik szívem ügye volt.

. EÉ: A segítség mögött csak a 
Bajor Diakónia állott, vagy más 
tartományi egyházakból is tobor- 
zódtak az adakozók?

RH: A tám ogatás mindig há
romrészes volt. Egyharm adát adta 
a gyülekezt, 40%-ot a Bajor D ia
kónia és a hazai egyház. A harm a
dik részt a kitelepített németek a 
világ minden tájáról.

EÉ: Hány év alatt zajlott le a 60 
templom renoválása?

RH: Nehezen tudom  az évszá
m ot m ondani. Még Sólyom Károly 
paksi esperesi szolgálata alatt kez
dődött, de a zöme Lackner Aladár 
gyönki esperessége alatt zajlott le.

EÉ: M i volt a nehézség a so- 
mogydöröcskei renoválásnál, mert 
ez elég hosszú ideig tartott?

RH: Azért tarto tt sokáig, mert 
van egy forrás a templom mögött és 
a domb csúszik lefelé. Elérte a 
templom hátulját és kezdte lefelé 
tolni a templomot. Betonfalat kel
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lett húzni, volt sok tárgyalás, nézet- 
eltérés műemlékesekkel, helyi ható
sággal, de végül rendbejött minden. 
Ezért kellett három év a befejezés
hez. 8-9 millió forintba került és a 
tető felújításához is kell még 4 millió.

EÉ: Van-e még renoválatlan 
templom a kitelepített falvakban?

R H : Itt jegyzem meg, hogy nem
csak németajkú gyülekezetek 
templomát támogattuk, hanem 
bárhová adtunk, ahol kellett. Per
sze a legnagyobb szegénység a kite
lepített falvaknál volt. Nem azért 
csináltuk, mert germanizálni (né- 
metesíteni) akartunk, hanem mert 
itt volt a legnagyobb szegénység.

Adtunk új templomoknak is 
adományt. így pl. Siófok, Bábony- 
megyer, Tab és Dunaújváros is ka
pott. Ezek mellett támogattuk vala
milyen formában 18 szeretetotthon 
renoválását is. (Pl. Balassagyarmat, 
Győr vagy Lajoskomárom.)

EÉ: Köszönjük ezt a nagy ener
giát, sok fáradozást igénylő mun
kát. Nem biztos, hogy másnak eszé
be ju to tt volna és ilyen kitartással 
véghez vitte volna. Áldjon meg Isten 
keze érte gazdagon.

RH: Köszönöm. Én igen gazdag 
ember vagyok. Köszönöm ezt Is
tennek! Két egyházam van, ame
lyikhez fűz a szívem. Az egyik a 
magyar egyház, mert itt keresztel
tek, konfirmáltak. Itt kötöttünk 
házasságot feleségemmel és mind
három  gyermekemet itt keresztel- 
tettük meg. A másik a bajor egy
ház, ahol befogadtak és ahol ezt a 
segítő tevékenységet folytathatom.

EÉ: Köszönöm a beszélgetést.
tszm

A Zsinat 14. ülésszakát 1994. október 7-e, péntek 10 órától -1994. október 9-e, 
vasárnap 16 óráig tartja a Budapesti Evangélikus Gimnázium dísztermében.

A várható napirend:
1. ) T Ö R V É N Y T E R V E Z E T

az egyházmegyéről és az egyházmegye lelkészi szolgálatáról, az egyház- 
kerületről és az egyházkerület lelkészi szolgálatáról, az országos egyház
ról és az országos egyház lelkészi szolgálatáról. (Általános vita.)

2. ) T Ö R V É N Y T E R V E Z E T
a diakóniai munkáról. (Részletes vita.)

3. ) T Ö R V É N Y T E R V E Z E T
az egyház evangélizációs és missziói munkájáról (Részletes vita)

4. ) A tisztségviselők politikai szerepvállalása. (Általános és részletes vita.)
5. ) Felkészítés az egyházi szolgálatra. (Általános vita.)

A  M AGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUM ENIKUS TANÁCSA

„Én, és az  én házam  népe az U rat szolgáljuk”
címmel Protestáns kulturális estet rendez

a Pesti Vigadóban október 30-án, vasárnap este 6 órai kezdettel. E kultu
rális est az idei Protestáns Napok kiemelkedő eseménye.

A józsuéi hitvallás alapján -  a Család évére való tekintettel is -  elő
adást ta rt és bizonyságot tesz

dr. Gyökössy Endre 
református lelkész, pszichológus és 

dr. Szentágothai Jánosné 
a Deák téri evangélikus gyülekezet presbitere.

Az est magas színvonalú zenei programját a Pestszenterzsébeti Köz
ponti Gyülekezet énekkara és a Ráday kórus, valamint az Oroszlányi 
Evangélikus Gyülekezet énekkara, továbbá pedig a Baptista Központi 
Énekkar és Kamaraegyüttes biztosítják Takaró Mihály, M áté János, 
Nagy Dániel és Oláh Gábor vezényletével. A kulturális est hagyományai
nak megfelelően a magyar protestáns irodalom klasszikus műveit neves 
színművészek adják elő.

A belépés díjtalan, a helyszínen azonban szíves perselyadományaikat 
várjuk a rendezvény költségeire. Jegyek korlátozott mértékben megren
delhetők az Ökumenikus Tanács irodájában (1026 Budapest, Bimbó 
u. 127. Tel.: 176-4847).

a Szervező Bizottság

'
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Minden délután látom öt, 
amikor hazafelé jövök az iskolából.
Valahol itt lehet a vacka, ahol meghúzza magát.
Apám „lecsúszott csavargódként emlegeti.
Anyám mint „szerencsétlen nyomorultéról beszél róla.
Barátaim leginkább csak gúnyos megjegyzésekkel illetik.
A tévében a hozzá hasonlókat „hajléktalanokénak nevezik. 
Nekem a legjobban mégis az tetszik, ahogy nagyapám beszél róla: 
„Isten gyógyulásra szoruló gyermeke”.

Jézusom, aki azért jöttél, hogy megmentsed ami elveszett, 
és gyógyítója légy a betegeknek, ma is kérjük segítségedet!
Ne hagyj bennünket elveszni!

BEPILLANTÁS  
A PÉLDÁZATOK VILÁGÁBA

M alom  és malomkő

FERI B Á C SI JÁTÉK AI

H a  a cipőm beszélni tudna...11

Sorozatunkban most ismét olyan használati tár
gyakkal ismerkedünk, amelyeket Jézus is említ. Az 

. utolsó ítéletben azokat, akik most együtt, egy háztar
tásban, egy városban élnek, akkor majd az Ú r szétvá
logatja:

„Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, 
a másik otthagyatik, két asszony őröl a kézimalommal, 
az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok 
tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a 
ti Uratok." (Mt.  24,40-42)

„Két asszony őröl kézimalommal.” Egy ilyen ma
lom rajzát láthatjátok a fenti ábrán. A földre kendőt 
terítettek, ez szolgált a megőrölt liszt felfogására. Erre 
helyezték az egyik kör alakú, érdes követ. Arra tették 
rá a másik kőkorongot. Ezen a felső malomkövön egy 
lyukat fúrtak, ahol a búzát, vagy egyéb őrölnivalót 
beleszórták a malomba. Ezen a furaton ju tottak be a 
széniek a két kő közé. A fenti malomkőbe fanyelet 
szúrtak, ezzel könnyebbé vált annak forgatása. Az 
egymáshoz dörzsölődő érdes malomkövek közt a ma
gok lisztté őrlődtek. A liszt a kövek szélénél lehullott 
a kézimalom alá terített kendőre.

Hasonló módon nagyobb malmokat is működtetni 
lehet. Csak a köveknek kell kicsit nagyobbaknak len
niük, no meg az alakjuk is eltér a kézimalmokétól, de 
az elv ugyanaz. Az ilyen nagyobb malomkövekből 
oldalt álltak ki a rudak, amiknél fogva a követ rab
szolgák vagy állatok forgatták. Az Ószövetségben 
olvashatjuk, hogy a megvakított Sámsont is erre a 
munkára kényszerítették.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyünk, Petőfi u. 3S9.

K Ö SD  Ö S S Z E ...

$  2H W9 • • J»
...a  pontokat 1-től
53-ig, és akkor meg-
láthatod, hogy mi
rejtőzött el a pontok . .  it A g P
és számok mögött.

*
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Ebben a játékban is egy tárgy szólal meg, és beszél 
magáról. Minden héten elmondva valamit. A ti fel
adatotok kitalálni, hogy miről van szó. Mi is ez a 
keresett tárgy. A  megoldásokért annál több pont jár, 
minél ham arabb sikerül rájönni a megfejtésre. Akik 
m ár kitalálták, melyik ez a keresett tárgy, azok még 
plusz kérdésekre is felelhetnek! De vigyázzatok, mert 
a rossz tippekért pontlevonás jár! A keresett tárgy 
harmadik, önmagáról szóló m ondata a következő:

„Lepecsételtek.”
A plusz kérdés: Hogy hívták a férfit, aki Jézus ke

resztjét vitte?
Megfejtéseiteket legyetek szívesek a lap dátum át 

követő keddig postára ad n i!

Tulajdonképpen hogy terem  a  sze
retet?  — kérdeztem  egyszer anyát.

-  Magról, vetik -  nevetett rám.
-  É s honnan szerzik  hozzá a  m agot?
-  N em  k e ll a z t szerezni. Belőlünk, 

magunkból pereg. S  m egfogan a tenyér 
simogatásában, a szem  pillantásában, 
minden ölelésben.
, — Ö ntözni nem  is kell?

-  Dehogynem. Jó  szóval.
-  N em  könnyel?
-  M en ts ég. A  könny  sós, és a  só 

kim arja a  k is  szeretetpa lán ta  ha jtá 
sait.

-  H át palántázni ke ll a szeretetet?
-  Palántázni bizony. E lü ltetn i m ég a 

szikes talajba is. M ert ha nem  terem  
szeretet, k ihű l a fö ld .

-  Úgy érted, hasztalan a nap heve, ha 
belülről nem  f ü t  sem m i se?

-  Igen, így ériem , m ert em berközpon
tú világban élek, és em berként gondol
kodom .

-  Vajon lehet definiálni a z  érzéseket?
-  Többféleképpen is.
-  Elsősorban m i h á t a  szere te t?
-  B iztonság. H a  szeretnek és Sze

re tsz ,m in d ig  van szövetségesed.
-  É s m i a  szeretet másodsorban ?
-  Erő. H a  fe ltö ltő d sz vele, könnyebb

nek érzed  a  batyut, am it az élet a  vádiad
ra rakott.

-  Szeretn i mégsem  m indig boldogsági 
Néha gyötrelem .

-  A z  élet m ár ilyet}. A  mohamedán  
szőnyegszövők, ha elvétik a  m intá t, m eg  
sem  kísérlik kijavítani a  hibát, m ert tud
já k , hogy csak Allah tökéletes.

-  M égis érdemes szeretni?
-  C sak a z t érdemes."

(Kun Erzsébet: Családmesék)

„Szeretni nem puszta szó.. A sze
retet élő-való.. .” -  énekeljük gyak
ran ezt a jó l ismert dalt. Igen, így 
van ez: ahol szeretünk, törekvé
seink, gondolkodásunk és gondja
ink szálai összefutnak, o tt van az 
életünk. És ez a hivatásunk, a kül
detésünk is ebben a világban, eb
ben a hazában, azok között az em
bertársak között, ahol élünk. Sze
retni tudni -  m int a M ester: fel
adat, hivatás, biztonság, hatalom  
és erő. U gyanakkor életünk egyet
len igazi problém ája is: m egtanul
ni szeretni... Olyan nehéz megérte
ni a titkot, a szeretet különös logi
káját: akkor válik a leggazdagab
bá, am ikor mindent elajándéko
zott; a szeretet az egyetlen, ami 
tékozlás útján gyarapszik.

Hogy terem a szeretet? M agról 
vetik. Belénk is hullott jónéhány 
mag. Úgy kaptuk, teljesen ingyen. 
Szülőktől, barátoktól, emberektől,

Érdemes szeretni?
akik közel állnak hozzánk, vagy, 
éppen ismeretlenektől, akikkel 
csak egyszer futottunk, össze, kicsit, 
„összeért” az életünk, aztán ment 
ki-ki a maga útján tovább. K ap
tuk, m ert adták nekünk. Egy kéz
szorításban, egy mosolyban, egy 
simogatásban, néhány biztató szó
ban, egy elismerő vállveregetés- 
ben, igaz dicséretben, egy kedves 
bókban, megértő figyelemben, egy 
őszinte beszélgetésben. Azért kap
tuk,hogy növekedhessen és terem
jen bennünk. Szeretet-magokat, 
amit mások életébe ültethetünk, 
hogy ki ne hűljön ez a sokat szen
vedett bolygó, a Földünk, amely 
még őrzi Isten, a közöttünk já rt 
Szeretet lábnyom át...

Hogy nehéz szeretni? Sokszor 
nem sikerül még m agunkban sem 
felnevelni a szeretetpalántát, nem 
hogy a másik szívébe elhinteni a 
m agot? A példázatbeli magvető is 
-  legyünk őszinték -  kicsit rossz 
hatásfokkal dolgozott. A szeretet 
mindig kockázat. Elér valóban a 
szívemig, a másik ember szívéig? 
Meggyökerezhet az életemben, az 
életében? Továbbadható? Szét-;, 
osztható? Egyáltalán megélhető a 
szeretet?

Igen, találkoztam  az elmúlt nyá
ron jónéhány emberrel, akik élték. 
N apról napra. Örömmel és k itar
tóan. Eszembejut egy idős, egysze
rű  néni, aki a városka főterén szo
ko tt üldögélni1, am ikor „nincs jobb  
dolga”, és azzal‘foglalkozik, hogy1 
köszön és kedvesen rámosolyog a 
mellette elhaladó emberekre. „Sze
retem őket. Sokszor elnézem, fi- 
gyelgetem arckifejezésüket, moz
dulataikat. Találgatom , kit mi 
bánt, vagy éppen minek örülhet” -  
meséli. „Sokukat m ár elég jó l is
merem, néhányan mosolyognak, 
m ikor meglátnak. Vannak olya
nok is, akik leülnek mellém ide, a 
padra egy kicsit beszélgetni. 
O lyankor nagyon- jó l érzem m a
gam. Hiszep nekem csak ők van
nak. Nincsen családom, rokonom  
7  de van sok kedvés ismerősöm, 
barátom  innen, a térről. Vannak 
akik rámbízzák a kislányukat, kis
fiúkat, amíg beszaladnak a sark i' 
boltba vásárolni, m ások elm ond
ják , mi történt a m unkahelyün
kön, hol voltak hétvégén, van úgy, 
hogy elmesélnek egy-k,ét viccet, 
amin aztán együtt mulatutftc...” 

Találkoztam  egy emberrel -  lel

kész Svédországban - ,  aki egy 
olyan gyülekezet pásztotá, ahol a.
,környéken sok száz menekült csa
lád él együtt. Irániak, törökök, a 
volt Jugoszláviából származók,

‘ Emberek, akik gyökértelenül, ha- 
zátlanul, idegenként élnek egy má- • 
sik országban« egészen másfajta 
emberek kőteött. Mégis sokan kö
zülük otthonra lelhettek egy gyüle
kezetben, ahol tá rt kapura találtak 
vallásra, bőrszínre való tekintet 
nélkül. Minden vasárnap, az isten
tiszteleten arab nyelven is hangzik 
az evangélium, megszervezték, a 
bölcsődét, óvodát a kicsik számá
ra, lehetőség van nyelvtanulásra is, 
hogy könnyebben. beilleszkedhes
senek az új környezetbe. A lelkész 
büszkén - m utatta a fakeresztet, 
amit egy m ohamedán kisfiú ácsolt 
neki ajándékképpen, mert segített 

'm egoldani a matek házifeladatot. 
Aztán előszedett a szekrényből egy 
színes köpenyt -  egy talárt - ,  amit 
fehér albája fölé vesz fel minden 
istentiszteleten. Nem drága bro
kát, értékes hímzésekkel, mégis 
nagy érték szépiára. M aradék 
anyagból készült, és azoknak a ne
veit hímezték rá, akik ebben a kö
zösségben menekültként otthonra 
találtak .' „A kárhányszor felve
szem, megsimogatom ezt a talárt. 
Hiszen azoknak a neve szerepel 
rajta, akik nagyon kedvesek ne
kem. Ahogy olvasom, sorra, min
denkiről eszembejut égy-egy talál
kozás emléke, egy-egy felejthetet- ’ 
len pillanat. Szeretem őket, hiszen 
annyi szeretetet kapok tőlük. Ami
kor m agam on viselem ezt a kö
penyt, átélem újra és újla, hogy 
felelős vagyok értük, hordoznom  
kell őket, ez a feladatom , és ennek 
nagyon ö rü lö k ., Hálás vagyok, 
hogy ilyen gyülekezetben szolgál
hatok .”

Emberek, akik élik á szeretetet, 
és akikben a  Szeretet él. M ert a 
Szeretet élő-való. És mi Tőle, a 
M estertől tudjuk, mi az igazi szere
tet, aki értünk  emberré született. 
Hogy ki ne hűljön a világ, fneg ne 
fagyjon az életünk. Valaki egyszer 
ezt í r ta : „N ekünk keresztyéneknek 
az a rendeltetésünk, hogy azt te
gyük, am it M esterünk tett: ra- 
gyogtassuk fel Isten szeretetét a 
földön. Isten, aki láthatatlan , a lát
ható  testvér iránti szereteten méri 
lé Irán ta  való hűségünket.”

VGY

A SZERETET HITVALLÁSA
Kezdetben volt a Szeretet. '_____
A Szeretet Istennél volt, és Isten volt a SZERETET. 
Minden Általa lett, és nélküle semmi és senki nem 
születhettett volna erre a világra.
Benne Élet volt -  és mi Általa élhetünk.
A SZERETET testté lett.
Lejött közénk, és itt lakott a világban,
és láttuk hatalmát és erejét,
amint a megbocsátás és békesség üzenetét hirdette,
és szavának teremtő erejével átformálta azok életét,

akik hittek Benne.
A SZERETET itt járt a világban,
és mi mindnyájan az Ő teljességéből kaptunk
kegyelmet kegyelemre.
ő  előbb szeretett minket,
mi pedig megismertük és hisszük azt a szeretetet,
amellyel Isten szeretett minket.
Ezért hirdetjük boldogan:
Isten a szeretet, és hozzánk való szeretetét 
abban mutatta meg, hogy Egyszülött Fiát küldte a 
világba, hogy éljünk őáltala.
A SZERETET ma is köztünk lakik, 
ott él bennünk, szívünk rejtekében,

szavunkban és mosolyuhkban, 
tekintetünkben és kezünk muiikájában, 
és tanít minket az egyetlen helyes úton, 
a szeretet útján járni.
Mikor mennybe ment, megígérte, hogy 
közöttünk marad szeretetével, 
minden napon, a világ végezetéig, 
amikor majd dicsőségben eljön újra, 
és az egész világot újjáteremti szeretetével.
Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, 
e három, ezek közül pedig a legnagyobb: 

a SZERETET. . ,
Ámen

A soproni gyülekezet jeles lelkészei már a 16. század 
/ l  folyamán is különös figyelmet fordítottak -  a 
hitélet gyakorlása mellett -  a művészetek és‘a tudo
mány pártolására. Nemcsak kátékat és ágendákat ír
tak, hanem könyvtárat és iskolát is alapítottak. A sop
roni evangélikus egyház kincstára is a reformáció szá
zadában, az evangélikus egyházközség létrejöttével 
együtt alakult. A kincstár akkoron az evangélikus egy
ház liturgikus felszereléséből állt.

1674-ben az evangélikus egyház elvesztette templo
mait, liturgikus felszereléseit, tárgyait, iskoláit. Fa
templomot építettek, majd 1676-ban a nagy soproni 
tűzvészben a templom is elpusztult, 1677-ben újfatemp
lomot építettek. A buzgó hívek gazdagon felszerelték új 
templomukat. Patrónusok, patríciusok és polgárok se
gítették pótolni adományaikkal az elszenvedett veszte
ségeket. Erről tanúskodnak az evangélikus egyház 
gyűjteményének dokumentumai is.

„A soproni evangélikus gyülekezet évszázadai" című 
kiállítás bemutatja a gyülekezetté formálódás 16. szá
zadi történetétől kezdődően, az első és a második fa 
templom építésének időszakán át, a mai templom létre-

A SOPRONI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET ÉVSZÁZADAI
e g y  k i á l l í t á s  t ü k r é b e n

M J I Í M

jöttének 18. századi körülményeit, s azokat a hitben és 
tudásban gazdag lelkészeket, lelkész-tanárokat, akik  
prédikációikkal, teológiai és tudományos munkáikkal 
formálták az utat a magyar evangélikusság korábban 
oly jelentős gyülekezetének életében és iskolájában 
egyaránt.

A gyülekezet életének változását reformáció és ellen- 
reformáció, pietizmus és felvilágosodás, a hit- és nyelv
újításért vívott küzdelem határozta meg a elmúlt száza
dok során.

Ezekre az időkre olyan magyar és külföldi mesterek 
kezéből kikerült alkotások, műtárgyak jellemzőek, 
amelyek közvetlen kapcsolatban áltak a hit gyakorlá
sával: kelyhek készültek nagy számban, úrvacsorái 
borkancsók és cibóriumok. A csodálatosan megmun
kált keresztelőtál Gáljfy Adám kamarás adománya, a 
szentségeket kiszolgáló tárgyak közül az egyik leg
szebb ötvösmunka. A Wirth György adományozta ke
hely, az ostyatartók és cibóriumok, a festm ények és 
oltárteritők a barokk művészet remekei.

Évtizedek óta elveszettnek vélt festm ényt is megcso
dálhatnak a múzeumba látogatók: az 1631-ben elhunyt 
Lackner Kristóf polgármestert, halottas ágyán ábrá
zolva.

B a r t h  J á n o s  K o n r á d  evangélikus lelkész -  
emlékbeszédében -  Simon Makkabeushoz hasonlította 
Lacknert, „aki jó l kormányozta népét, és sok jó t  tett 
az országgal”.

A soproni gyülekezet életének története festmények, 
kéziratok, könyvek és metszetek tükrében áll a látoga
tók előtt.

A könyvtáralapító polgármester Zuana Péter, a

könytárbővítő, hitvitázó prédikátor Lang M átyás, 
Barth János Konrád, aki Buda visszafoglalásáról írta 
f ő  művét, Sowitsch Kristóf, akitől külföldi tanulmá
nyaikra induló diákok sora vett fá jó  szívvel búcsút, 
Kastenholz János András, Pilgram János, Oertel Gott
fried, Torkos János, a felvilágosult oktatásért és hit
gyakorlásért küzdő lelkészek tekintenek ránk. A f  arc- 
képcsarnok festm ényein megörökített személyek mun
kásságának bemutatásával az ország egyik legrégebbi 
evangélikus gyülekezetének történetét mutatja be a ma
ga folyamatosságában, egészen a 20. századig.

Olyan gyülekezet élén tevékenykedtek* amelynek , 
szőlőtermeléssel vagy akár iparűzéssel foglalkozó poN  
gárai anyagi támogatásukkal is sokat tettek egyházun
kért. A soproni kereskedő és iparos polgárság tagjai 
közül számosán mecénásként is komoly szerepet já t
szottak a város életében. E  mecénások jelentős szám
ban voltak evangélikusok, amint azt az evangélikus 
levéltár gyűjtőkönyvei, alapítványi kimutatásai is tük
rözik. Jelentős összegeket fordíto ttak templomi, litur
gikus • tárgyak, felszerelések készíttetésére, oktatásra, 
segélyezésre, stb. ,

A kiállított oltárterítő Braun Ferdinánd szappangyá
ros és neje adománya, aki egyébként — 1872-ben kelt 
végrendelete szerint -  összesen 7000 forintnyi alapít
ványt tett a népiskolai, a képezdeí és a líceumi ösztöndí
jakra, valamint a szegények és árvák javára, illetve nyug
díjakra. A Rupprecht hagyaték orgonákra, orgonajaví
tásokra, tanszerek vásárlására, népiskolai ösztöndíjak
ra, lelkészek és tanítók nyugdijának biztosítására szol
gált. A Russ-csálád az evangélikus zenei életet támogat
ta’, a Seltehhofer-cég pedig harangjainkat öntötte.

„A soproni evangélikus gyülekezet évszázadai" című 
állandó kiállítás először 1985-ben nyílt meg d r . 
F r i e d r i c h  K á r o l y  tanár rendezésében. A most el
készült, meg- és fe lú jíto tt kiállítást d r . F a b i n y  
T i b o r  egyháztörténész nyitotta meg 1994. augusztus 
8-án. M egnyitó beszédében, szólt arról, hogy ez a régi 
evangélikus város és gyülekezet mindig befogadta és 
támogatta‘ az új törekvéseket, iskolavárosként pz új< 
pedagógiai módszereket líceumában és tanítóképzőjé- ’ 
ben, majd a teológián. E  gyülekezet fennmaradt gyűjte
ményében rengeteg értéket őriztek meg, hiszen levéltá
ra a 16. század közepétől kezdődően őrzi az iratokat, 
több m int hatezer kötetes könyvtára pedig kéziratos 
bibliákkal számos incunabulummal, a gyakorlati és 
a rendszeres teológia tárgykörébe tartózó alapmű
vekkel és első kiadásokkal áll a ku ta tó k  rendelkezé
sére. i

A‘ megújult kiállítás hétköznapokon 13-16 óráig, 
szombaton és vasárnap pedig 10-15 óráig tekintheti) 
meg a Templom utca 12. szám alatt lévő Soproni Evanr 
eélikus Múzeumban.

I Dr. Szála Erzsébet
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A hatvani gyülekezet ünnepe

„A delta a forrásra gondol’* -  ez 
a Reményik-vers ju to tt az eszem
be* am ikor H atvanban megálltunk 
az evangélikus templom előtt, s le
lepleztük Sztehlo Gábor emléktáb
láját. Á deltában sok víz folyik 
sgybe, mire széles folyamként 
elömlik a tengerben. De am ikor a ' 
delta az eredetre gondol, az indu
lásra, a  gyöngyvizű hegyi patakra, 
amit cseppjeiben mindvégig magá
ban hordoz, megremeg a szíve.

Sztehlo G ábor széles életfolyh- 
mára emlékezve, fnegálltunk a for
rásnál, az eredetnél, ennek a rend
kívül bővizű életútnak első állom á
sánál,! szolgálati helyeinek elsőjé
nél, a hatvani templomnál, ame
lyet ő épített. M ögötte volt m ár a 
gyülekezet megszervezése, tá tad ta  
híveinek a templomát. A  temp
lomszentelő istentisztelet egyben 
az ő bűcsúzása is volt: püspöke 
áthelyezte Nagytarcsára, s e z p l 
megindult életszolgálatának egyre 
szélesedő folyamá.

, Valóban megremegett a szívünk 
erre az életfolyamra emlékezve a 
forrásnál állva. Művészi terrakotta 
emléktáblát lepleztünk le a tem p
lom falán. Sztehlo G ábor arcát 
mintázta meg a tem plom torony 
mellett. A felirat szívbe m arkoló: 
„Isteni szeretettel taníto tt, szerve
zett és m entett!” Á város önkor

m ányzata adom ányozta a tem p-. 
lpmnak a művészi alkotást, Ortu- 
tay Zsuzsa  müvét. Készítője kár
pátaljai, beregszászi művész, H at- 

Vvan testvérvárosából. Ketten vet
tük le a leplet a tábláról, s ismer
kedtünk meg. A nnak az Ortutay 
Jenő ungvári görög-katolikus es
peresnek a közvetlen lepzármazott- 
ja, aki nekem ott fenn a hegyek 
alján nagyon szeretett, atyai 'bará
tom  volt, s aki a Giulagban pusz
tult el. Szivet remegtelő volt a vá
radat? találkozás!

D e a gyülekezettel is váratlan 
volt. Azzal a gyülekezettel! Hatvan 
esztendő távlatában tucatnyi hívő
vel foghattam kezet, akik így mu-. 
tatkoztak b e : engem Sztehlo Gábor 
itt keresztelt«., mi voltunk első 
pár, akiket Sztehlo G ábor ebben a 
templomban esketett... engem itt ő 
konfirmált... mi még jól emlék
szünk G áborra, amikör Túróczy 
püspököt és a finn Pesonen taná
csost közéibe hozta! S a többiek: én 
Felsőszeliből jöttem  ide... én szar
vasi vagyok... fiú csabaiak... mi 
meg dunántúliak. Erdélyből is volt 
vendég: a Csíkszeredái unitárius lel
készék. Eredetileg vasutasok voltak 
a  gyülekezet alapítói/ Közöttük töb
ben is.a  Felvidékről települtek át.

Későbbi papjaik Jávor Pál (sok 
évig), Terei Endre, Scholz László 
voltak. Tizenhárom éve dr. Barcza 
Béla a lelkészük, aki feleségével és 
a ’gyülekezet asszonyaival remek 
hangulatú együttlétet szervezett az 
ünnepség után.

Barcza Béla tarto tta  az ünnepsé
gen az emlékező igehirdetést is. 
U tána elm ondtam  Sztehlo G ábor 
további életútját* majd dr. Füzéki 
Bálint, egykori m entett „Sztehlo- 
gyerek” m ondott meleg emlékezést 
arról, ki volt neki „G ábor bácsi” . 
F iatalok adtak  elő színes összeállí
tást Sztehlo naplója alapján, s ‘ a 
zeneiskola növendékei M ozart fu
vola-trióját játszották.
1 Az emléktáblánál Szinyei Ala
dár polgármester a város nevében 
köszöntötte az ünneplő , gyüleke
zetét s m éltatta  Sztehlo szeretet- 
munkáját-. Pálos Frigyes H atvan- 
belvárosi prépost igen meleg sza
vakkal értékelte az ökumenici- 
tást.

Sztehlo G ábor nevét ma két nem 
egyházi intézmény viseli (Gicen és 
Salgótarjánban), u tcát ,neveztek el 
róla Nagytarcsán, és ez a hatodik 
emléktáblá az országban, amely 
alakját őrzi.

Koren Emil

Csendeshét Sám sonházán
Az idei nyár szám om ra iegjeleö- 

ősebb hete a sámsonházi csendes
lét volt. A július 17-től 23-ig tartó  
letet tö ltötte Sám sonházán a nyír- 
zölösi gyülekezet ifjúsága (34 fő) 
'alam int hét felnőtt tagja.

N agyon sok m indent lehetne 
nesélni a csodálatos k irán d u ld -. 
okról, a gyönyörű tájról és a fi- 
10m ebédekről, de m ost arról szá
notok be, am iket lélekben élhet
em át. Nem  biztos, hogy úgy át 
udom  adni ezeket a dolgokat, 
ihogy rám  hato ttak , de szeretném.

Először is el kell, hogy m ond
ám, kicsit félve mentem el erre a 
létre. Nem tudtam , hogy mi vár 
ám, és hogy milyen is egy csendes
lét, hisz életemben ez volt az első. 
De ebben a szeretetteljes, légkör
ien, közösségben a szorongás ha- 
n ar elmúlt. Még a hét elején mijn- 
lenki kapott egy igét, az enyém ez 
mit:
,Szeresd az Urat a te Istenedét tel
es szivedből, teljes telkedből és tel
es elmédből. Ez az első és nagy 
mrancsolat.” (M t 22, 27-28.)

A hét múlásával egyre inkább rá. 
lellett jönnöm , nem lehet véletlen, 
íogy nekem ez az ige ju to tt. Az Ú r 
izólt hozzám igéje áltál és ez ráéb- 
esztett arra, hogy életemben min
iig minden fontosabb volt, m int 
Isten.

M indig is úgy éreztem, hogy va- 
ami hiányzik az életemből. Kérés
iem olyan dolgokat,1 amelyek boU 
ioggá tehetnek. Ez nem igazán si- 
lerült. M indig volt egy űr, amit 
semmivel sem lehetett betölteni, 
igyekeztem minél több ism eretsé
get kötni, volt kedvenc együttes 
sem, am it rajongva szerettem, de 
:zek csak .rövidtávú öröm öket 
nyújtottak, nem tartós boldogsá
got.

Az utolsóelőtti napon, a  tábor
tűznél -  a nyírszölösi fiatalok által 
-  előadott történet döbbentett rá, 
liógy a világi élet hiábavalóságai
nak hódoltam  eddig, önmagam 
voltam a legfontosabb m agam nak, 
és az a törekvés, hogy én éreZzem 
mindig jó l magam. R á kellett jö n 
nöm, hogy értelmet csak az adhat 
az életemnek, ha elszakadok a föl
di élet hfVságaitól. H a átadjuk az 
életünket Istennek* Ő mindig ve
lünk lesz és minden bajban segít. 
Hagynunk kell, hogy Isten irányít
sa életünket. H a az ő  igéje szerint 
élünk, elérhetjük, hogy minden rie-

I 1 ~ .

hézség ellenére boldogok leszünk. 
Hisz Is^ten szeret minket.

A m ikor mindezt megértettem, 
akkor félelem fogott el, hogy nem 
vagyok méltó erre a nagy szeretet- 
re, hisz sokszor vétkeztem m ár és 
bűnös vagyok. Hogy/ mehetek én 
így Istenhez? Erre azt a választ 
kaptam , hogy „)ne akkor menj az 
orvoshoz, am ikot m ár meggyó
gyultál” . H agynunk kell, hogy Is- 
teji formálja életünket, O szabadít
son 'm ég bűneinktől, m ert nem 
válthatjuk meg saját m agunkat.

Lehet, hogy, az itt leírtakat 
nem m indenki érti úgy, ahogy 
azokat én átéltem. De én való
ságként élhettem  meg Isten sze
r e l t é t  és érzem, hogy az életem 
m egyáltozott. A legcsodálato
sabb ígéretet az A tyám tól kap
tam : „nem küldök el senkit, aki 
hozzám jön."  Sajnos, az igét nem 
tudom  - szó szerint, de a benne 
rejlő csodás ígérethez m ost m ár 
teljes szívvel ragaszkodom .

Hrivnyák Andrea 
Nyíregyháza-Sóstóhegy

Egy nyilatkozat visszhangja
N éhány hete egy nyilatkozat 

hangzott el az SZD §Z vezető ok ta
táspolitikusának ajkáról, mely 
eléggé felkavarta az egyházi isko
lák körül az ámúgy sem csendes 
vizeket. Többen kérdezték meg, 
hogy egyházunk mit to ;z vagy tett 
az elhangzott nyilatkc lattal kap
csolatban? ‘ Nem  . m aradhatunk 
csendben, am ikor iskoláink jövő
jét kérdőjelezheti meg egy esetleges 
m egváltoztatása az úgynevezett 
„közoktatási m egállapodásnak”.

/M últ számunkban közöltük Hür- 
máti Béla püspök egyházunk nevé
ben adott nyilatkozatát. A M agyar 
Hírlap szeptember 8-iki számában 
Szebik Imre püspök nyilatkozott 
az újságírónak az egyházak állami 
tám ogatásáról és a szerződések fe
lülvizsgálásáról, kiemelve, hogy a

szükséges‘ anyagi fedezetet vala
mennyi iskola tám ogatásához visz- 
szatarthatták  az önkorm ányzati 
adórészből. Nem  kötelezték őket, 
de „az összeg valójában a pénztá
raikban van.” Frenkl Robert orszá
gos felügyelő pedig a Népszabad-: 
ság szeptember 19-iki szám ában írt 
hosszabb cikket arról, hogy az egy
ház azért igenelte a megállapodá
sokat, m ert „azok segítik társadal
milag hasznos működését addig, 
amíg egyfelől rendeződik állam és 
egyház teljes pénzügyi kapcsolat- 
rendszere.” Az egyházi iskolákba 
is a település gyermekei járnak. 
A törvépy nem egyházbarát, egy
házcentrikus, hanem gyermekba
rát, gyermekcentrikus. M inden a 
gyermekekért van! Ne legyenek 
hátrányos helyzetben. T.

Balikó Zoltán kitüntetése
A Honvédség kötelékében, m int 

tábori főlelkész szolgált a m ásodik 
világháború idején Balikó Zoltán  
ny. pécsi lelkész. 1944-45-ben a 
kőszegi H unyadi M átyás Honvéd 
Középiskolai Nevelőintézethez 
osztották be, mint lelkész-tanárt. 
Az in téze te t'. 1945 januárjában 
mintegy 100 növendékével Néihet- 
országba telepítették ki, 10-14 
éves fiúk kerültek egyik napról a 
m ásikra vagonokba, hogy végig 
bolyongjanak Németországon és 
mivel lassan leszakadtak, a szerel
vényről más tanárok és vezetők, 
Balikó Zoltán egyedül m aradt a 
hadapródiskolásokk^l (cőgerek- 
kql). Végig velük m aradt' és 1946 
áprilisában hazaérkezett velük.

A honvédelmi miniszter a „H on
védelemért” érdemkereszt I. osztá
lyával tüntette  ki Balikó Zoltán 
főlelkészt, aki hazaérkezésükkor 
m inden tanítványával el tudott 
számolni a szülőknek. Tizenhat 
hónapon á t fegyelemben, egészség
ben m egőrizte 'őket, hitre és er
kölcsre nevelte „fiait” , és taníto tta  
is őket nyelvekre. Közel ötven 
éven á t .csak titokban találkozhat
tak, m ost végre együtt lehettek, és 
kitüntetése alkalm ából köszöntöt
ték tanárukat, lelkészüket, „apju
kat” , aki szüleik helyett a serdülés 
éveiben gondjukat viselte.

Örülünk Balikó Zoltán kitünte
tésének és áldást kívánunk életére!

T.

H álaadó istentisztelet
az Evangélikus Óvoda felújítása alkalmából

lés és a helyi önkormányzat is je-

Bensőséges, csendes ünnepségre 
gyülekeztek kicsik és nagyok, hely
beliek és vendégek szeptember 
4-én délelőtt 10 órakor a soltvad- 
kerti evangélikus templomban: a 
négy évvel ezelőtt indult óvoda ki
bővítését, felújítását, teljes átalakí
tását ünnepelhettük. ,

199Ó-ben kezdett el működni ez 
a gyülekezeti óvoda -  egyrészt a 
rendszerváltás teremtette törvé
nyes lehetőségek, másrészt a solt- 
vadkerti evangélikus gyülekezet 
lelkésze és vezetősége kezdeménye
zőkészségének köszönhetően. 
A létesítmény anyági és személyi 
feltételei két csoport fogadásához 
nyújtottak optimális feltételeket. 
Első perctől kezdve élt azonban a 
szülők, nagyszülők körében az a 
teljesen jogos igény, mely szerint 
három  csoportosra kell bővíteni az 
óvodát azért, hogy a kisgyerekek 
három  évesen itt kezdhessék el 
óvodai életüket; ugyanazon épüle
ten belül, ugyanabban a szellem
ben, egyazon óvónő kezei alatt ne
velkedjenek, készüljenek az iskolai 
évekre. Ez a szülői igény egyetér
tésre talált Káposzta Lajos esperes 
és a presbitérium véleményével, 
ugyanakkor komoly problém ákat 
is fölvetett. A gondolat azonban 
megszületett és innen m ár nem ve
zetett út visszafelé, csak előre. Az 
óvónők hihetetlen pontosságú ter
vet készítettek az épület minél ész
szerűbb hasznosítása céljából. 
Legfőbb szempontnak azt tarto t
ták, hogy a helyszűke miatt a gyere
kek ne kerüljenek hátrányos hely
zetbe, az ő számukra minden igényt 
kielégítő, jól funkcionáló, kényel
mes mozgásteret kell biztosítani.

A tervezetet végül a gyülekezet 
vezetősége elfogadta, a m unkák

megkezdéséhez hozzájárulását ad
ta. Ettől kezdve felgyorsultak az 
események és a nyári szünet min
den napját munkanapként kihasz
nálva, a tanév kezdetére új cso
portszobával, foglalkoztatóval, 
zárt folyosóval bővülve, teljes fes
téssel és új bútorzattal, játékokkal 
készen állt az óvoda immár a há
rom csoport fogadására.

Ezt ünnepelték a hálaadó isten- 
tiszteletin, ahol a szószéki szolgá
latot dr. Harmati Béla, a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház püs
pök-elnöke végezte. Köszöntő sza
vaiból m egtudhattuk, hogy az egy
házi iskolák újraindítása nem 
könnyű feladat. Az országban je
lenleg 8 evangélikus gimnázium 
m űködik; jó  érzés tudnunk, hogy 
a megyében egyedüliként a mi óvo
dánk is azon oktatási intézmények 
közé tartozik, amely az evangéli
kus egyház kezelésében van. Ter
mészetesen, szükségünk van külső 
tám ogatásra is, így az országos 
egyház mellett a Megyei Közgyű-

lentos segítséget nyújtott.
A Megyei Közgyűlés részéről 

Kőtörő Miklós és dr. Balogh 
László, az önkormányzat részéről 
Berkecz László köszöntő és gratu
láló szavait hallottuk.

Én, szülőként és egyháztagként 
vettem részt ezen az istentiszteleten. 
A templompadban ülve, az jutott 
eszembe, hogy boldog és szerencsés 
ember vagyok, amiért családommal 
idetartozom, mert ez az a hely, ahol 
a tervek pontos időre valóra válnak, 
s ebben a közösségben a gyermekál
mok beteljesülnek. Hiszen másnap 
-  hétfőn -  reggel kis megületődött- 
séggel, de annál nagyobb tulajdono
si érzéssel vették birtokba a kicsik 
az új óvodát: „számukra így a fon
tos: ez az övék!”

Köszönet érte esperesünknek, 
óvónőknek és dajkáknak, az evan
gélikus gyülekezet vezetőségének 
és valamennyi segítő szülőnek.

Schiszler Péterné 
szülő
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K ERESZTYÉN  
K Ö N N Y Ű Z E N E I  

, FESZTIVÁL

Im m ár harmadik alkalommal 
rendezték meg szeptember 3-án és 
4-én, G ödöllőn a  JUBAL feszti
vált, a keresztyén könnyűzenét já t
szó ének- és zenekarok találkozó
ját. Ez a hajdani ősagárdi ŐSÖK 
fesztivál folytatása, Győri János 
Sámuel pesterzsébeti és Blázy Ár
pád  gödöllői lelkészek szervezésé
ben. A  fesztivált tám ogatta : a G ö
döllői Polgármesteri Hivatal, a gö
döllői Művelődési K özpont, a G ö

döllőért Alapítvány és M agyaror
szági Egyházak Ökumenikus Ta
nácsa. A  lebonyolítás technikai fel
tételeit a Zákeus Média Centrum 
biztosította. A fesztivál teljes 
anyagát videóra rögzítették, így az 
minden éreklődő számára a Zá
keus Média Centrumban kikölcsö
nözhető, ill. megvásárolható.

A program  szeptember 3-án, 
szombat délelőtt szabadtéri hívo- 
gatóval kezdődött. Az utcai hívo- 
gatón szolgált a Hermons együt
tes, a M elita pantomim csoport, a 
Tandem zenekar és Csonka József. 
A járókelők nagy érdeklődéssel 
hallgatták a fiatalok zenéjét és bi
zonyságtételét. Örömmel fogadták 
a meghívást, mely a délutáni kon
certre szólt. Délután 4 órakor a 
megnyitó után kezdetét vette a 
koncertsorozat, felléptek a Tan
dem, Christianus, Jázen, Waft 
együttesek és Csonka József. A ze
nekarok fellépése között a Melita 
pantom im  csoport tanulságos tör
téneteket jelenített meg. Ezt köve
tően került sor Győri János Sámu
el Pünkösdi Oratórium ának elő
adására a Hermons együttes szol
gálatával. Vasárnap délelőtt 10 
órakor, párhuzam osan a gödöllői 
evangélikus templomban a m ár 
említett pantomim csoport, a pest- 
erzsébeti evangélikus templomban 
pedig a Christianus együttes szol
gált az istentiszteleten.

Vasárnap délután 3 órakor újra

felcsendült a zene a gödöllői M ű
velődési Központ színháztermé
ben. A megtelt színházterem hall
gatósága a 4. Dimenzió, az Előre
tolt Helyőrség, a Gyertyaláng, 
A Reménység foglyai, Sin ka G á
bor, Csonka József, Menczel Pé
ter, Óvári Péter és Melita panto
mim csoport szolgálatát láthatta és 
hallhatta. Az esti áhitatot Kerekes 
Ernő tartotta, majd a főszervező -  
Győri János Sámuel -  imádságá
val és búcsú szavaival ért véget a 
JUBÁL ’94 fesztivál.

Jóllehet az ország különböző tá
jairól, különböző stílusú zenével és 
különböző hangszerekkel érkeztek 
a zenekarok, mégis egyek voltak 
abban, hogy Istent dicsőítették. 
A zenekarok számára a JUBÁL- 
fesztivál nem az egyetlen lehetőség 
a szolgálatra -  hiszen a fellépők 
mindegyike a maga gyülekezeté
ben is végez szolgálatot -  ám nagy
szerű lehetőség más zenekarok 
megismerésére, az egymástól való 
tanulásra, s egymás hite által való 
épülésre. Az ország sok pontjáról 
ide sereglett hallgatóság minden 
egyes tagja, korosztálytól függetle
nül megtalálhatta a számára meg
felelő stílusban -  a gyermekénektől 
a kemény rockzenéig -  megszólaló 
dicsőítést és örömhírt. Reméljük, 
hogy a következő év szeptember 
első hétvégéién újra találkozha
tunk a JUBAL-fesztiválon.

Osgyán László egyetemi hallgató

Orgonakoncert
külföldön

Thiering Etelka tanárnő, a fóti Kán
torképző Intézet jól ismert oktatója a 
Bréma közelében lévő Lemwerder- 
Altenesch gyülekezet meghívására or
gonakoncertet adott. Műsorán Szőnyi 
Erzsébet, Kodály Zoltán, Gárdonyi 
Zoltán, Sulyok Imre, Kapi-Králik Je
nő, Koloss István és Hidas Frigyes mű
vei szerepeltek. Az augusztus 7-én tar
tott koncert a 200 éves Altnesch-i orgo
na jubileumi hangversenysorozatának 
első; alkalma volt. Játékáról a kritika 
komoly elismeréssel szólt. Sikeréhez 
gratulálunk.

A SAJTÓOSZTÁLY ÜJ CÍME: 
1085 Budapest, Üllői út 24. fsz.

Kérjük levelezőinktől, hogy októbertől 
a régi címet ne használják, sem 

a Puskin utcai, sem a postafiókos 
címet.

Telefonunk: 133-6438 és 134-3567 
A könyvesboltunk de. 9 órától 
du. 4 óráig (pénteken 2 óráig) 

tart nyitva.

A Z  EV A N G ÉLIK U S H IT T U D O M Á N Y I EG YETEM  ÉS 
A  M A G Y A R O R SZ Á G I EV ANG ÉLIK US EG YH ÁZ  

IF JÚ SÁ G I BIZO TTSÁ G A

.ifjúsági vezetőképző tanfolyamot
indít a Teológián 1994. szeptember közepétől. A tanfolyam két féléven 
át kéthetente egyszer, alkalmanként 16-20 óráig tart.

A tanfolyam tervezett tematikája:
#  Az ifjúsági munka felépítése -  4 óra 0 Ifjúsági mozgalmak, 

szervezetek ma -  1 óra 0 Sport, kirándulásszervezés, elsősegély -  4 
óra 0 Ének, énektanulás -  2 óra 0 Játék, játéktanítás -  2 óra 0 
Programkoncepció -  4 óra 0 Az igehirdetés formái, módszerei -  4 óra 
0 Segédeszköz-használat -1  óra 0 Pénzügyek -  2 óra 0 Reklám -  
2 óra 0 Munkatársak -  2 ra 0 Bibliamunka -  4 óra 0 Kézművesség 
4 óra 0 Kapcsolattartás -  2 óra 0 Programtervezés -  4 óra 0 
Személyes hitélet -  2 óra 0 A misszió elvi és gyakorlati kérdései -  4 
óra 0 Táborszervezés -  2 óra

Részvételi díj 1500,—  Ft, mely összeget a Teológia a hallgatói 
részére csökkenteni kíván. A tanfolyamot elsősorban a teológia hallga
tói, illetve a bejárni képes lelkészek és nem lelkészek részére szervez
zük.

Érdeklődni lehet Marton Tamásnál 1085 Bp. Üllői út 24 .134  45 91.
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NAPRÓL NAPRA
Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti 

az Istent, szeresse a testvérét is. ÍJn 4,21

VASÁRNAP Értékes legyen az én életem az ÚR előtt, 
és mentsen meg engem minden nyomorúságtól. 
lSám26,24 (Róm 8,32; Mk 12,28—34; Róm 
14,17—19; Zsolt 65.) Amire Isten bennünket értékelt, 
azt Jézus Krisztus váltsághalálában megmutatta. 
Ennek ismeretéből és hatásából kell, hogy kiindul
jon  az irgalom embertársunk felé. A nyomorúság 
pontos meghatározását akkor kapjuk, ha nem ke
verjük össze a magunk céljait és módszereit Isten 
céljával és módszerével. Azt, hogy meg akar mente
ni, azt hisszük?!

HÉTFŐ Jézus azt mondta a farizeusoknak: Ti iga
zaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de 
Isten ismeri a szíveteket. Lk 16,15 (Jób 13,9; M t 
5,13-12; Gál 3,15-18).
Fontos igazság: soha ne hirdesd, hogy mit gondolsz 
magadról (kivéve a bűntudatot), az Isten dolga, 
hogy az emberekben kimunkálja rólad a véleményü
ket. Keresd Isten akaratát, akarj neki tetszőén, Őt 
megdicsőítve élni és ne légy képm utató! Légy vona
las, határozott, de ne erőszakos. Ez a szelídség. Nem 
az a lelki ember, a karizmatikus, aki annak mondja 
magát, hanem akiről kiderül.

KEDD Isten patakja tele van vízzel. Zsolt 65,10 (Jel 
21,6; H im  l,5-9a; Gál 3,19-29).
Ez nem az a patak, amin száraz lábbal kell átkelni, 
és nem az, amit át kell ugrani. Ez nem is az a patak, 
amiben meg kell merítkezni. Ebből inni kell. Ez jó 
ízű tiszta víz, ingyen, szénsavmentes, üdítő, feltéte
lek nélkül fogyasztható. Ezek után megkóstolod-e? 
Ez az élet vize. Ebből kell inni! (Ézs 12,3 Jn 4,10)

SZERDA Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és 
ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az 
Ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az Ő útjai! 
Róm 11,33 (Zsolt 63,7 M t 5,23-26 Gál 4,1-7).

Valóban nem értem, miért szeret ennyire Jézus, mi
ért bocsátott meg nekem? Nem emberi logikának 
való e talány. Ezért Isten kijelentette a mi hitünk 
számára. H a evidencia volna, természetesnek ven
nénk, de megdöbbentő, hogy rágódjunk rajta, hogy 
zavarjon, hogy kitárt karjába űzzön. Hová mész?

CSÜTÖRTÖK Péter és János m ondták : Nem tehet
jük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallot
tunk. ApCsel 4,20 (2Krón; 18,13; Jak 2,1-8; Gál 
4,8-20).
Amíg Isten igéje, Jézus Krisztus története nem érin
tett meg, megteheted. Légy őszinte magadhoz! H a 
már személyes a számodra az Ú r szabadítása, úgy- 
szem tudod eltitkolni. Vállald! Ezt az egy titkot 
kikotyoghatod, elszólhatod magad, ső t... Amikor 
m ár szándékosan teszel bizonyságot, ráébredtél elhi- 
vatásodra. Ez az Ú r akarata, testvérem.

PÉNTEK így szól az ÚR:, Még gyűjtök azokhoz, 
akiket összegyűjtöttem! Ézs 56,8 (Jn 10,16 M t 
22,34-46 Gál 4,21-31).
Ez a kegyelem. A kkor kutyából is lesz szalonna, 
nincs kettős predestináció. A kkor feladatod még 
megbocsátani, hitre hívni, igét hirdetni, igét hallgat
ni, megtartani, bizonyságot tenni. Benne vagy-e m ár 
a gyűjteményben? Isten nem harácsol, nem is tűz
kőd gombostűre. Életét adta érted, hogy megszelí
dítsen magának.

SZOMBAT Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan 
irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz. Zsolt 103,13 (2Kor 
3,4; Mk 10,17-27; Gál 5,1-15).
Isten korlátlan hatalmú Úr, mégis képesek vagyunk 
megakadályozni, hogy irgalmas legyen hozzánk. Ő 
nem erőlteti magát, szerető Atya, de döntésre kény
szerít, ez nevelési kérdés. Ez az irgalom, és az is, 
hogy lehetőséget ad, de csak egyetlen jó  megoldás 
van. Atyáddal való ellentétben tusakodásban a meg
adás, az engedelmesség, a tisztelet kifejezése a  győze
lem. Fűke Szabolcs

Bvamtsasm

V edd  k o m o ly a n !
János 4,10

Talán ismerjük a kis történetet, 
hogy a tam'tó egy ízben kiteszi 
zsebóráját a katedrára:

-  Gyerekek, itt az órám, aki ki
jön érte, az megkapja.

A gyerekek csodálkozva, hitet
lenkedő mosollyal nézték az órát. 
Senki nem hitte el, nem vette komo
lyan a tanító ígéretét. De végül az 
utolsó padban ülő szerény, csendes 
fiúcska felemelkedett és lassan el
indult a katedra felé...

És az osztály bámulatára -  a 
tanító neki adta az órát. Ez a gyer
mek komolyan vette a tanító ígére
tét.

Isten világában is minden azon 
fordul meg, hogy igéjét, ígéretét 
komolyan veszem-e. A Szentírás
ban is csak arról olvasunk, hogy a 
főember „hitt a szónak, amelyet 
Jézus mondott neki, és elindult”. 
Elhitte, hogy Jézus puszta szavára 
a gyermek meg fog gyógyulni. Is

merjük Naámán történetét, akinek 
Elizeus azt tanácsolta, hogy hét
szer fürödjön meg a Jordánban, és 
meggyógyul a poklosságból. N aá
mán először nem vette komolyan, 
mert nem hitte, hogy ilyen egysze
rű lehet a gyógyulás útja. Mikor 
azonban végül mégis bement a Jor
dánba -  tényleg meggyógyult.

A Biblia tele van tanácsokkal. 
Jelzi az útelágazásokat. Hogyan le
het ezeket komolyan venni?

Kezdjük az elején. Itt a reggel. 
Biblia? „Nincs időm” . -  Nos, ez 
nem igaz. Pár percet minden reggel 
tudsz szakítani. És vedd komo
lyan: hogy minden igeolvasás előtt 
imádkozol, hogy Isten szóljon hoz
zád, személyesen az aznapi szük
ségleteid szerint, és azt is kérd, 
hogy az olvasott igét napközben 
„használni” is tudd. -  Munkahely: 
ott is komolyan kell venni, minden 
más lesz, ha a munkámat, főnökö

met, m unkatársaim at is Istentől 
tudom elfogadni.

Az áldástól függ minden. Az 
áldás pedig Isten jelenléte az éle
temben. Áldás nélkül minden 
erőfeszítés kárbavész. A legjobb 
szándék is átokká lesz. G ondol
junk  a 127. zsoltár életbevágóan 
fontos üzenetére: „H a az Ú r 
nem építi a házat, hiába fára
doznak az építők, ha az Ú r nem 
őrzi a várost, hiába vigyáznak rá 
az ő rö k ..

Hiszed-e, hogy minden Isten ál
dásán múlik? Áldást pedig csak 
akkor kaphatsz, ha hallgatsz az ige 
szavára, ha komolyan veszed a so
rom pókat, tiltásokat és az ígérete
ket is. 5Mózes 30,19-ben ezt olvas
suk : „Élőtökbe adtam  az életet és 
a halált, az áldást és az átkot. Vá
laszd hát az életet, hogy élhess te és 
utódaid”.

Súlyos szavak: élet, halál... De 
Jézus megnyitotta áldozatával az 
u tat a te számodra is, az életre, az 
örök életre...

Gáncs Aladár

t  ÉLTES GYULA

Budapesten született 1936. no
vember 22-én. Szülei Soltvadkerten 
éltek, Éltes Károly és Gszelmann 
Éva elsőszülött gyermeke volt. Ele
mi iskoláit is Soltvadkerten végezte. 
Középiskoláit a budapesti Lónyay 
úti Református Gimnáziumban 
kezdte és a kiskunhalasi Reformá
tus Gimnáziumban fejezte be. Teo
lógiai Akadémiánkon készült a lel- 
készi szolgálatra, és 1963-ban avat
ták lelkésszé, a fasori templomban.

Soltvadkerten egykori lelkipász
tora mellett kezdte segédlelkészi 
szolgálatát. Esperesi segédlelkész 
volt Sikter András esperes hivatalá
ban. A lelkészvizsga letétele után 
(1964) néhány évre 1968-ban a 
Bács-Kiskun egyházmegyéhez tar
tozó Kisapostag lelkésze lett. Nehéz 
feladatot kapott, mert ide tartozott 
Dunaújváros (akkor még Sztálinvá- 
ros) szétszórt evangélikussága is, 
akiket megtalálni, összegyűjteni 
erőfeletti munka volt abban az idő
ben. A kisapostagi gyülekezet is sok 
munkát adott, mert amikor odake
rült, nem volt még tisztességes paró
kia, így neki jutott a parókiaépítés 
és később a templomrenoválás fel
adata is.

1977-ben hívta meg lelkészének a 
Dörgicse-Kővágóörsi Gyülekezet. 
Az északi Balaton-part számos fa
lujában, több helyen kellett szolgál
nia és a nagy szolgálati terület mel

lett több helyen kellett templomot 
renováltatnia. Nevéhez fűződik a 
kővágóőrsi műemlék templom teljes 
-  külső és belső -  felújítása is.

1961-ben kötött házasságot 
Centgráf Annával. Házasságukat 
Isten három gyermekkel áldotta 
meg. Családját és gyermekeit, majd 
később unokáit is mindig gondosko
dó szeretettel vette körül. Súlyos 
keresztként nehezedett rá fiának 
gyógyíthatatlan betegsége és ezt a 
keresztet erős hittel hordozta. Sok 
meghitt beszélgetésre emlékezem 
vissza abból az időből, amikor egy 
egyházmegyében, mint szomszédok 
szolgáltunk. Soha nem panaszko
dott, csupán megértést és erősíté
sért való könyörgést kért. A család 
békességben, szeretetben élt, gyer
mekei viszontszeretetét is meg
kapta.

A nehéz szolgálati terület sok ter
he megviselte egészségét. 1987-ben 
rokkant nyugdíjba kényszerült 
Nyugdíjazása után is szívesen vál
lalt kisegítő szolgálatokat, isten
tiszteletek tartását és kazuális szol
gálatokat, sőt hitoktatást is végzett.

Az augusztus 7-iki kővágóőrsi or
gonaszentelésre szóló meghívót 
örömmel vette kézbe, de azon már 
nem vehetett részt. Az Úr hazaszólí
totta megfáradt szolgáját... Más
nap, augusztus 8-án temették el Kő- 
vágóörsön. tszm

ICTHUSZ
CSERKÉSZ-FÓRUM

A _ Magyar Cserkészszövetség 1CH- 
TÜSZ Közössége 1994. október 14. du. 
16 óra-16. du. 15 óra között rendezi 
meg szokásos vezetői Fórumát a Be
rekfürdői Megbékélés Házában.

E Fórum fo témája:
„Cserkészet a családban, a család a 

cserkészetben”.
A tematikus munkához bevezető 

előadással Szarka M iklós református 
lelkész:

„Evangélium a családban, a család 
az evangéliumban” cimmel, valamint 
Fekete István író:

„Család a társadalomban, a társada
lom a családban” címmel járulnak hoz
zá.

Az evangélizáció szolgálatát Csorba 
Péter református főiskolai lelkész 

„Evangélium a cserkészetben, a cser
készet az evangéliumban” cimmel vég
zi.

E fórum teendői közé tartozik az 
Országos Protestáns Napok rendezvé
nyein való részvételünk, ill. szolgála
tunk meghatározása, valamint az 1995- 
ös programjaink megtervezése is.

Testvéri szeretettel hívjuk mindazo
kat a cserkészeket, akik szívesen kap
csolódnak az evangéliumi, ICH- 
THÜSZ hagyományokra épülő cserké
szethez. A részvételnek korhatára 
nincs, de elsősorban vezetőket várunk 
őrsvezető kortól, valamint a fenntartó 
testületek aktív képviselőit.

E találkozó reménységünk szerint 
lelki, szellemi és gyakorlati erőforrása 
lehet a már aktív cserkészeknek, és 
nagy segítséget jelent a szervezés gond
jaival fáradozó csapatoknak, egyének
nek, gyülekezeteknek és más közössé
geknek. Természetesen e programból 
sem hiányozhat az ének, a játék, a test
vériség és barátság ápolása.

Jelentkezni az 1100,- Ft-os részvételi 
díj befizetésével október 7-ig lehet az 
Ökumenikus Tanács címén (1026 Bu
dapest, Bimbó u. 127. Tel.: 176-4847), 

A személyes találkozást remélve kí
ván jó munkát:
Dr. Bóna Zoltán V ikir Béla

főtitkár üv. elnök

A VASÁRNAP IGÉJE
„SZELÍD SZEMED ÜR JÉZUS” 
Mt 5,38-43

A szemről és a szeretetről egy 
régi indiai legendát szeretnék el
mondani. Egy királynak fiúgyer
meke született. Az örömben egyet
len fájdalom volt, hogy a királyfi 
vakon született. Az akkori kor szo
kása szerint a királyfinak úgy vá
lasztották ki a jövendőbelijét, 
hogy nem látták egymást. Felnőtt 
a királyfi, és eljött az esküvő napja. 
Találkozott egymással az ifjú ki
rályfi és a leendő királyné. A titkot 
megtudta a királyné, leendő férje 
vak. A királyné választhatott: ki
rályné lesz-e, vagy elhagyja a kirá
lyi palotát. A királyt választotta. 
Á királyné szeretett volna minél 
jobban azonosulni férjével, ezért 
azt kérte szolgálójától, hogy szeme 
elé kössenek kendőt. Az ő világa 
legyen főijének világtalansága. 
Hosszú évek m últán egy alkalom 
mal a királyné szolgálója felaján
lotta úrnőjének, hogy szeme elől 
leveszi a kendőt, de a királyné nem 
engedte, ő m ár annyira hozzászo
kott a sötétséghez, hogy a sötétség 
ellenére is lát. így korm ányozták 
országukat királyként és királynő
ként. A szeretet legyőzte a világta- 
lanságot.

Jézus egy fejezeten keresztül m a
gyarázza a törvényt. Az Ószövet
ségből idéz egy m ondatot, azt ki
bővíti és magyarázza. Jézus min
den szavának időszerűsége volt, 
am it elm ondott, így a  törvénym a
gyarázatának is. M aga előtt lát
hatta  a bosszú, bosszúvágy véghe- 
tetlen kiolthatatlan láncolatát, 
m indazokat az embereket, akik en
nek szenvedő alanyai voltak.

Jézus a törvényt magyarázza. 
Ezzel a törvénym agyarázattal is 
egyet szeretne elérni, azt, am it az 
eredeti ószövetségi törvény jelen
tett, ú tm utatást, útbaigazítást, he
lyes ú tra terelést. Célja nem keve
sebb, m int az útkereszteződésben 
útm utatótábla, amely célba visz. 
Segíteni a döntésben, szívünkben 
ne az ószövetségi törvény, hanem 
a jézusi szeretet legyen.

Jézus a  törvényt m agyaRzza, 
m ondandójának kezdetén kihang
súlyozza: „H allo ttátok”, ez a 

H allo ttátok” kihangsúlyozás ösz- 
szeköti Mózes népét Jézus hallga
tóival. M eghallották-e a törvényt, 
eljutott-e a szívükig, a gondolatu
kig, a kezükig, a cselekedetükig,

vagy úgy vannak, mint a példabeli 
két szomszéd.

A történet szerint élt egymás 
mellett két szomszéd. Az egyik 
szomszédnak egy láda almája tűnt 
el, a m ásiknak egy zsák lisztje. 
M indketten tudták, hogy akár az 
almát, akár a lisztet a másik szom
szédnál kell keresni. Egyszer kint 
az udvaron találkoztak és nem 
tudták megállni, hogy kölcsönösen 
elő ne hozzák egymásnak az eltu
lajdonított értéküket. Először az a 
szomszéd kérdezett, akinek az al
mája hiányzott: szomszéd, bizto
san nálad van az almám, mire a 
szomszéd így felelt: Itt nem halla
ni. Csodálkozott ezen a szomszéd, 
mire a társa biztatta, álljon csak 
ide! Itt nem lehet hallani semmit. 
A másik szomszéd odaállt a szom
széd helyére. Nem kellett több a 
szomszédnak, egyszerre érdeklőd
ni kezdett a liszt u tán, és csodák- 
csodája a másik szomszéd is meg
állapította : Itt tényleg nem hallani 
semmit. Nem hallottak semmit, 
mert nem is akartak. Lehetett vol
na m ásként viselkedni, lehetett 
volna a m ásikat megajándékozni, 
lehetett volna a m ásikat szeretni.

Jézus felénk hangzó szavát iga
zán az teszi érvényessé, hogy Ő 
engedelmeskedett . az A tyának. 
Vállalta az emberi sorsot. A sze
met szemért törvényben Ő életért 
életet adott. M egostoroztatásakor 
az ütés m indenhol érte. Elítélése
kor mindenétől megfosztották. É r
tünk a kereszten nem két mérföld- 
nyi u ta t tett meg, hanem  elment a 
pokol kapujáig és onnan győzel
mesen tért vissza. A kérő, kiáltó 
szót meghallotta. Jézus nemcsak 
ismerte, hanem be is tö ltö tte  a tö r
vényt! Ámen.

Béres László

IM Á D K O Z Z U N K !

Jézusom, M egváltóm, tudom, hogy a 
törvény betöltése szeretet. Te betöltöt
ted a törvényt. Kérlek, adj mindannyi
unk szívébe szeretetet, hogy ne az ítélet 
szava, hanem a szeretet győzedelmes
kedjen bennünk és a világban! Ámen. * 48

J Ó  REGGELT A D J, IST E N E M  
címmel egyházunk ifjúsági műsorát köz
vetíti a TV1 október 1-jén, szombaton 
reggel 8  órakor. Közreműködik Fabiny 
Tamás lelkész és a fasori gimnázium 
tanulói.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. október 2.
I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 

Miklós: de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós; du. 6. dr. 
Zsigmondy Árpád; XII. Szilágyi E. fasor 24. 
de. 9. ifi. Hafenscher Károly; Modori u. 6. 
de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, 
□. Ördögárok u. 8. de. fél 11. (úrv.) Kősze- 
ghy Tamás; Csillaghegy, III. Mátyás kir. u. 
31. Óbuda, III. Dévai B. M. tér de. 10. Bálint 
László; Újpest, IV. Leibstück Mária u. 
36-38. de. 10. Biázy Lajos; V. Deák tér 4. de. 
9. (úrv.) (családi) Gerőfi Gyuiáné; de. 11. 
(úrv.) dr. Harmati Béla; du. 6. Zázskaliczky 
Péter; VII. Városligeti fasor 17. de. fél 10 
(családi) Muntag Andomé; de. l i .  (úrv.) 
Szirmai Zoltán; du. 6. Pocsai Edit; VIII. 
Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIII- 
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky 
Ferenc; VIII. Karácsony S. u. 31-33. de. 9. 
Kertész Géza; VIII. Vajda P. u. 33. de. fél 10. 
Fabiny Tamás; IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 
11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X. Kápolna u. 
14. de. fél 11. Fabiny Tamás; X. Kerepesi út 
69. de. 8. dr. Szabó Lajos; Kelenföld, XI. 
Bocskai út 10. de. 8. Ferenczy Erzsébet; de. 
fél 10. (családi) Ferenczy Erzsébet; de. 11. 
Csepregi András; du. 6. Csepregi András; 
XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Csepregi And
rás; Budahegyvidék, XII. Tarcsay V. u. 11, 
de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. (úrv.) 
Takács József; du. fél 7. Kőszeghy Tamás; 
XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifi Kendeh 
György; X ni. Frangepán u. 43. de. 8. ifi. 
Kendeh György; XIV. Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) dr. Szabó Lajos; XIV. Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. dr. Szabó Lajos; Pestújhely, XV. 
Templom tér. de. 10. Bízik László; Rákospa
lota, XV. Régifóti út 73. Nagytemplom de. 10. 
Bolla Árpád; Rákosszentmihály, XVI. Hő
sök tere. de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cinko- 
ta, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. Szalay 
Tamás; Mátyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 
9. Szalay Tamás; Rákoshegy, XVII. Tessedik 
tér. de. 9. (úrv.) Kosa László; Rákoscsaba, 
XVII. Pécéli út 146. de. 9. Fűke Szabolcs; 
Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 
11. (úrv.) Kosa László; Rákosliget, XVII. 
Gőzön Gyula u. de. 11 (úrv.) Fűke Szabolcs; 
Pestszentlőrinc, XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. 
Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII. Rá
kóczi út 83. ref. templom de. háromnegyed 8. 
Havasi Kálmán; Kispest, XIX. Templom tér 
1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, Hungária út 
37. de. 8. Széli Bulcsú; Pestszenterzsébet, 
XX. Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámu
el ; Csepel, XXI. Deák tér de. fél 11. Lehocz- 
ky Endre; Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. 
Solymár Gábor; Törökbálint, Szent István út 
de. 9. Solymár Gábor; Budakeszi, de. 8. Kő
szeghy Tamás.

SZ E N T H Á R O M SÁ G  Ü N N E PE  
U T Á N I 18. V A SÁ R N A PO N  az oltár
terítő színe: zöld. A délelőtti istentiszte
let oltár előtt igéje: Kol 3 ,17 -4 ,1 ; az 
igehirdetés alapigéje: M t 5,38-43.

E R Ő S VAR A M I IST E N Ü N K  cím
mel egyházunk műsorát közvetíti a Kos
suth rádió október 3-án, hétfőn 13.30- 
tól.

SZL O V ÁK  N Y ELV Ű  V A LLÁ SO S  
FÉLÓ R ÁT közvetít a Kossuth Rádió 
U R H  sávja minden szombaton 18.30- 
tól. Az egyházi hírek után igehirdetés 
hallható. Egyházunk részéről Aradi 
András, Cselovszky Ferenc és Kutyej 
Pál lelkészek szolgálatát kérték.

EV A NG ÉLIK US R Á DIÓ M 1SZ- 
SZ IÓ : 17.20-17.35-ig, 49 m-es rövid
hullám, 5885 kH z, október 1. szombat: 
M isszió a 21. század küszöbén -  H a
fenscher Károly, október 2. vasárnap: 
Aratási hálaadás -  Solymár Péter. 
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMENYEK
A győri és börcsi szeretetház, vala

mint a Diakonissza Anyaház Baráti Kö
rének C SE N D E SN A PJÁ T  1994. októ
ber 15-én, szombaton a szere tét házban 
tartják, melyre mindenkit szeretettel 
hívnak és vámak, családjukkal együtt. 
A program témája: „Jöjjetek énhoz- 
zám mindnyájan”. Reggel 9 órakor 
kezdődik, és du. 3 órai úrvacsoraosz
tással végződik. A  szolgálatot Sümeghy 
József vadosfai lelkész végzi. Közös 
ebéd lesz, erre október 11-ig kell jelent
kezni a szeretetház igazgatójánál.

lomban. János evangéliuma 7,37/b-38 
ige alapján igét hirdet Adámi László 
nyáregyházi evangélikus lelkész.

Az evangélizáció október 9-én, va
sárnap, a délután 4 órakor kezdődő 
Gyülekezeti Nap szeretetvendégségével 
folytatódik, melyen „A zene Isten dicsé
rete” címen előadást tart Blatniczky 
János maglódi evangélikus lelkész.

Ünnepi alkalmaira minden érdeklő
dőt szeretettel vár a gyülekezet.

ke 87. életévében szeptember 20-án meg
halt. Temetéséről később történik intéz
kedés.

Terei Zoltán, Terei Endre ny. lelkész 
fia 1994. augusztus 21-én, 50 éves korá-. 
ban elhunyt. Temetése Győrött volt 
szeptember 16-án, Bárány Gyula espe
res szolgálatával.

M EG H ÍV Ó

A Liebenzelli M isszió a Budapest 
Nagyvárad téri Református Gyülekezet
tel közösen KÜLM ISSZIÓ 1 N A PO T  
tart templomában 1994. október 9-én, 
vasárnap de. 10 órai kezdettel. A prog
ramban Molnár Mária missziói szolgá
latáról is emlékeznek. Ebédjéről ki-ki 
maga gondoskodik.

BUDAFOK
A gyülekezet újonnan megválasztott 

lelkészét, Solymár Gábort 1994. októ
ber 1-jén, szombaton du. 3 órakor ik
tatja be hivatalába Missura Tibor espe
res megbízásából Hafenscher Károly 
budavári lelkész.

Jubileumi orgonaestet tartunk 1994. 
október 15-én, szombaton este 6 órai 
kezdettel a zuglói evangélikus temp
lomban (1147 Budapest, Lőcsei út 32.) 
abból az alkalomból, hogy

10 éve épült a templom orgonája.
Orgonái: Trajtler Gábor orgonamű

vész, az orgona tervezője és Finta Ger
gely orgonaművész, a templom orgo
nistája

Közreműködik: a Zuglói Evangéli
kus Gyülekezet énekkara, Kapiné Det- 
ky Eszter vezetésével.

Igét hirdet: dr. M untag Andor teoló
giai tanár.

Minden érdeklődőt szeretettel vá
runk. A belépés díjtalan.

Piri Józsefné sz. Kovács Magdolna 
1994. szeptember 9-én életének 66. évé
ben elhunyt. Temetése Révfülöpön, 
szeptember 14-én volt. Az elhunytban 
Szabóné Piri Zsuzsanna kiskőrösi és 
Rostásné Piri Magdolna bobai lelkész 
édesanyját gyászolja. „Az Ú qadta, az 
Ű r vette el. Áldott legyen az Úr neve”. 
(Jób 1,21)

Apróhirdetés
A somlóvecsei evangélikus gyülekezet jó 

állapotban lévő harmóniumot keres. Cím: 
Evangélikus lelkészi hivatal. 8483 Somlósző- 
lős.

HITO KTATÓ K, GYÜLEKEZETI 
M UNK ÁSO K , V IDEÓ SO K  

FIG YELEM !

A Zákeus M édia Centrum az Evangé
likus Rádiómisszióval együtt szeminá
riumot szervez a gyülekezeti, hitoktatói 
szemléltetés elméleti és gyakorlati 
tárgykörében.

Á szeminárium helye: PILISCSABA.
A szeminárium ideje: november 5 pén

tek déltől november 6  szombat estig.
Főbb témák: H ogyan szolgáljunk a 

rádiómisszió kazettáival? H ogyan hasz
náljam a videót a hitoktatásban? H o
gyan készítsek dokumentumfelvételt 
egyes gyülekezeti, egyházi alkalmak
ról? (Gyakorlati, liturgiái és etikai sza
bályok)

Jelentkezési cím: Z M C  Budapest 
1204 Ady 89. T el./F ax 283 0148

A Keresztény-Zsidó Társaság októ
ber 6-án, csütörtökön du. 6 órakor elő
adást rendez a Magyar-Zsidó Kulturá
lis Egyesület termében (VII., Garay u.
48. I. em.). Előadó: Varga Béla köz
gazdász. Témája: A szolnoki zsidóság 
története 1840-1944.

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén 1994. október 9-én du. 4 
órakor a zuglói református templom 
imatermében (XIV., Limanova tér 11.) 
„Magyar Keresztyén Misszió a mai Al
bániában” címmel videovetítés lesz.

A KI E-szeniorok Pógyor István Köre 
október 8-án, szombaton de. 10 órakor 
tartja összejövetelét a Budapest Salét
rom u. 5. sz. alatt. Előadást tart a 150 
éve alakult KIE-ről dr. Ábrahám De
zső ny. amerikai református püspök, 
volt KIE-titkár.

VE C SÉ S
Október 6-7-8 (csütörtök-péntek- 

szombat) esténként 6 órai kezdettel 
evangélizáció lesz az evangélikus temp-
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Descartes

A TARTALOMBÓL

AZ IGE TARTJA MEG AZ EGYHÁZAT

EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉGI MŰHELY

„NE FELEDKEZZETEK MEG VEZETŐITEKRŐL!” Az ünneplő gyülekezet egy része a templommegújításért hálát 
adó istentiszteleten

Jöjj, hogyha bűnöm éget!
O rszágos felnőtt evangélizáció novemberben

A templom Isten népének

Igaz-e az, hogy vágyunk az ige 
hallgatására? Él-e még szívünk 
annyira, hogy legalább segítségért 
tud kiáltani? Éget-e még a bűn? 
Van-e még kérdésünk Isten felé? 
Vagy elnyelt m ár a sötét, a félelem, 
a halál?

Szívünk teljes reménységével, 
imádságunkkal és m unkánkkal 
szervezzük a novemberi országos 
evangélizációt. Időpontjául az első 
hétvégét, november ötödikét és ha
todikét, szom batot és vasárnapot 
választottuk. Helyszínéül három  
olyan gyülekezetei, amelyik közel
ségében és hagyom ányaiban segít
séget tud  nyújtani abban, hogy az 
ország minden pontjáról érkezet
tek o tthonra találhassanak ben
nük ezen a két napon. A  három

gyülekezet: Pilis, Alberti és Irsa. 
Bizony, sok szolgálat vár rájuk. 
A szervezést az evangélikus egyház 
missziói bizottsága végzi, sokak se
gítségével.

Nem  nosztalgikus eseményre 
készülünk. A megtérés, az ige hall
gatása soha nem lehet az. A rra szá
m ítunk, hogy Isten o tt és akkor 
szólal meg számunkra. Nem  a rég
m últ, évtizedes élményeket szeret
nénk felfrissíteni, hanem újat aka
runk kezdeni. Várjuk azokat is, 
akik nem az „evangélizációs nem
zedékhez” tartoznak. D őljön le 
minden elválasztó fal, m inden aka
dály! Csak egy legyen a fontos: 
Isten beszéde.

H am arosan plakátok jelennek 
meg az utcákon, tem plom ajtókon

az ének ismert sorával: „Jöjj, 
hogyha bűnöm  éget!” Szórólapo
kat és jelentkezési íveket kapnak a 
lelkészi hivatalok, hogy a gyüleke
zetek tagjainak továbbítsák azo
kat. A szervezés menete halad a 
m aga útján. H am arosan további 
információkkal jelentkezünk újsá
gunk lapjain is. M indez azonban 
formális erőlködés m arad, ha nem 
kéri országunk sok imádkozni tu
dó embere azt, hogy ott, Pilisen, 
Albertiben és Irsán Isten igéje szó
laljon meg november elején. Ha 
együtt tudunk imádkozni ezért a 
hétvégéért, akkor a szervezés hiá
nyosságai, emberi gyarlóságaink 
messze tűnhetnek. A kkor valami 
történik.

Koczor lám  ár

Bük. K iváltságos község -  
m o n d ta  köszöntésében Szebik  
Im re  püspök  a  m egújult tem p
lom  felszentelésekor, a  hálaadó  
istentiszteleten. A  községben és 
környékén m ár 1595-ben evan
gélikus igehirdető m űködö tt. 
Tem plom a m ost 210 éves és erre 
az a lkalom ra  sikerült befejezni a 
renoválás m unkála ta it. Ez év 
m ájusában  kezdődö tt el a  m un
ka. T öbbször á lltak  szinte meg
o ldhata tlan  feladatok  elő tt. Te
tőszerkezetet kellett felújítani, 
ú jra  kellett bádogozni a to rony- 

*• sisakot, nagyobb felületen kellett 
4 v ako la to t cserélni és új villam os

vezetékeket kellett befűzni. 
Ú jabb  és ú jabb  nehézségek, de 
segítettek a gyülekezet tagjai és a 
fiatal lelkésznő mellé a  gondnok

házaspár, a  felügyelő és az egész 
presbitérium  felsorakozott, hogy 
felülkerekedjenek a nehézsége
ken. A  nyár folyam án elvégezték 
a m unkát, ső t még a  lelkészla
kást is felújították.

Szeptem ber első vasárnapján 
érkezett a  gyülekezetbe Szebik  
Im re  püspök  és ta r to tták  a hála
adó  istentiszteletet, melyen a bü
kiek m ellett o tt  lá ttu k  a szako- 
ny iakat és több  környékbeli falu 
lakosait. Sokan jö ttek  A usztriá
ból is, hiszen a  „kiváltságos köz
ség” je lző t azért k ap ta  Bük, m ert 
k itűnő  gyógyvizét sokan  keresik 
fel hazánkból is és a  szomszédos 
A usztriából is.

Zongor Endre, a  gyülekezet 
egykori lelkésze írta  le kb. száz 
évvel ezelőtt, hogy a  tem plom  
épületét kívül-belül kijavítva ad 
ták  á t az első száz év u tán  a  m á
sodiknak. M ost Fatalin Helga, a 
gyülekezet lelkésze ugyanezt 
m o n d ta : a m ásodik száz év u tán  
e harm adikba is felújítva lép á t a 
tem plom . A  m últa t idézte az is, 
hogy a  gyülekezet két volt lelké
szének, Fülöp D ezső  és Komjáthy 
Lajos lelkésznek családtagjai is 
együtt ö rü ltek  a gyülekezettel. 
O tt volt a  közvetlen előd, Sztehlo  
M átyás  is. A  püspök köszöntőjé
ben m egem lékezett a gyülekezet 
szülöttjéről, a  püspöki tisztben 
elődjéről, Gyurátz Ferenc volt 
dunán tú li püspökrő l is. A z ün-

TEOLÓGIAI KONFERENCIA KOLOZSVÁROTT
A z elmúlt napokban látogatást tett szerkesztőségünkben Pósfay György 

genfi lelkésztestvérünk. Erdélyből jö tt, ahol résztvett egy teológiai konfe
rencián. A Nyugat-Európában szolgáló ké t magyar protestáns szervezet: 
a „Külföldön Elő Magyar Evangélikus Lelkigondozók M unkaközösségé" - 
nek és a „Nyugat-európai Magyarnyelvű Református Lelkigondozó Szol
gálat” -nak -  a három romániai magyar püspök meghívásának eleget téve -  
Kolozsvárott, illetőleg Nagyváradon tartották meg 1994 szeptember havá
nak az elején háromévenként megrendezésre kerülő teológiai konferenciá
jukat, ő ezen vett részt.

M ivel tudjuk, hogy lapunk olvasóit érdekli a határainkon túl élő hittest
véreink élete, öt kérdésünk megválaszolására kértük f e l  látogatónkat.
E  beszélgetésről az alábbiakban szeretnénk beszámolni.

Evangélikus Élet (E. É.): A kon
ferencia során mindkét lelkigondo
zói szolgálat beszámolt munkájáról. 
Erről -  fő kén t az evangélikusok 
szolgálatáról -  m it tudhatunk meg 
a beszámolók alapján?

PÓSFAY GYÖRGY (P. GY.): 
M indkét szervezet ismertette saját 
történetét a lelkészi szolgálatokról. 
Az egyház felelősségvállalása ré
vén a nyugatra kitelepített tábori, 
valamint odakerült menekült lelki- 
pásztorok és ösztöndíjjal külföldre 
került lelkészek álltak be ebbe a 
munkába. Ez a m unka Ausztriá
ban, N ém etországban, Svájcban és 
a skandináv országokban folyt, az 
utóbbi helyen az első istentisztele
teket Vájt a Vilmos evangélikus lel
kész tarto tta , majd a Svéd (Evan
gélikus) Egyház megbízásából és 
támogatásával Leskó Béla, Terray 
László (és -  egy rövidebb ideig -  
jómagam is) szolgáltak az odake
rült m agyarok között.

A helyzet 1956 novemberétől 
kezdve ismét megváltozott. Az ak
kori események következtében 
magyarok százezrei kerültek nyu
gat-európai országokba. A nem
zetközi szervezetek és testvéregy
házak is felelősséget éreztek az or
szágukat elhagyók irányába. Itt 
csak az evangélikusokról szólva -  
megemlíthetem, hogy a Lutherá
nus Világszövetség elsősorban az 
1956-ban és 1957 elején N yugatra 
kikerült evangélikus lelkészeket és 
teológusokat használta fel a lelki
gondozói m unka újbóli kiterjeszté

sére. 1957 február végén őket Bécs- 
ben egy konferenciára összegyűj
tötte, amelynek utolsó napján az 
egybesereglett m agyar evangélikus 
lelkészek és teológusok elhatároz
ták  -  két észak- és két dél-amerikai 
lelkész jelenlétében -  egy m unka- 
közösség m egalakítását, amely ké
sőbb a K ÉM ELM  nevet vette fel, 
majd egy közös lap, az U TITÁ RS 
kiadását, amely ma is megjelenik. 
Ez a m unkaközösség azóta -  álta
lában -  egyszer évenként összejö
vetelt ta rt, megkezdte az ifjúsági 
konferenciák rendezését, könyve
ket ado tt ki, rádióm unkát kezde
ményezett, és segítséget kívánt 
nyújtani a m egalakult magyar gyü
lekezetek lelkipásztorainak. Igye
kezett együttm unkálkodni a refor
m átusok hasonló szervezetével és 
1980 ó ta -  általában három éven
ként -  közös teológiai konferen
ciákat rendez annak tagjaival. 
Ilyen volt a  kolozsvári együttlét is.

E. É .: A kiküldött programot ta
nulmányozva, láttam, hogy a máso
dik nap során elhangzott egy elő
adás, amelynek ez volt a címe: „Az 
erdélyi egyházi munka mai gondjai 
és súlypontjai." M iről szólt ekkor  
az előadó?

P . Gy.: Talán itt csak a felsorolt 
gondok közül említek meg néhá
nyat. Először a minden rom ániai 
állam polgárt sújtóra u ta lh a to k : az 
ország igen nehéz gazdasági hely
zetére. Ez az egyházak szám ára azt 
jelenti, hogy az egyházi m unka 
fennállását biztosító hozzájárulá

sok a hívek szegénysége m iatt egy
re csökkennek, és a régen adakozni 
szerető és tudó réteg megélhetési 
nehézségekkel küzd. M ásodsorban 
gondot okoznak azok a törvények 
és rendelkezések az egyház számá
ra, amelyek minden kisebbséghez 
tartozó polgárt sújtanak, legin
kább pedig a magyar kisebbséget. 
Hogy csak egy példát említsek: az 
ország parlamentjének az egyik 
háza m ár jóváhagyta azt a tö r
vényt, amely szerint az egyházak 
nem tarthatnak  fenn iskolákat. H a 
ebből a javaslatból törvény lesz, a 
m agyar gyermekek anyanyelven és 
saját hitvallásának megfelelő kör
nyezetben való nevelése nagy ve
szélybe kerül. A harm adik nehéz
ség egy új vallási törvény hiánya, 
amely az egyházi élet jövőbeni ki
alakulására árnyékot vet és a ter
vezést lehetetlenné teszi. A negye
dik a kivándorlás.

E. É .: M ondanál néhány szót a 
szeptember 4-iki gyülekezeti szol
gálatok élményeiről?

P* Gy .: Szívesen megtenném ezt, 
de ezekről kevés beszámolót hal
lottam , hiszen azokra a konferen
cia utolsó előtti napján került sor 
és az utolsó, N agyváradon tö ltö tt 
nap zsúfolt program ja kevés lehe
tőséget nyújtott ilyen élmények el
m ondására. A külföldiek közül 
minden lelkész valahol szolgálatot 
vállalt, a reform átusok főleg K o
lozsvárott és annak környékén, il
letőleg Kalotaszegen, az evangéli
kusok két kolozsvári gyülekezet
ben, M arosvásárhelyen, Nagybá
nyán, N agyváradon és Zselyken 
prédikáltak. Persze laikus testvére
ink is elkísérték őket és köszöntöt
ték a m eglátogatott gyülekezete
ket.

Mivel én a konferencia u tán  még 
Erdélyben m aradtam , a következő 
héten m eglátogattam  a brassóme- 
gyei m agyar evangélikus egyház- 
községeket, azokban szolgáltam, 
ugyanis a  nagy távolság m iatt a 
konferencia résztvevői közül erre a

vidékre egy résztvevő se tudott el
jutni, pedig itt él az erdélyi evangé- 
likusság egy jelentős csoportja. Az 
aradi templom újraszentelésén va
ló részvételem kapcsán, amelyre 
szeptember 11-én került sor, meg
látogattam  a szapáryligeti, szemla
ki, nagylaki és a fazekasvarsándi 
evangélikus egyházközségeket. 
M indenütt tele templomok és szí
vélyes vendéglátás várta a vendég- 
igehirdetőket.

E. É .: Úgy hallottam, hogy Ko
lozsvárott minden este egy másik 
püspöki hivatal vendégei voltatok, 
ahol tájékozódtatok az erdélyi törté
nelmi protestáns egyházak munkája 
felöl. Mondanál valamit a kolozsvári 
magyar püspökségen töltött estéről?

P. Gy.: A reform átus és unitá
rius püspöki székházban történt 
látogatásunk u tán  sor került az 
evangélikus egyházi központban 
való látogatásunkra. M ózes Árpád  
püspök, dr. Podhradszky László 
egyetemes felügyelő és m unkatár
saik szeretettel fogadtak bennün
ket. Az együttlét középpontjában a 
püspök tájékoztatója állt, aki ezt 
követően feltett kérdésekre is felelt.

Elm ondta, hogy a múltban a 
m agyar evangélikus egyház a m a
ga 35 anyagyülekezetével és három  
esperességével a legkisebb rom á
niai történelmi protestáns egyház
nak m ondhatta magát, ma -  való
színűleg -  ezt a helyet m ár átadta, 
vagy ham arosan átadja tagjai Né
m etországba való áttelepülése 
m iatt összezsugorodott, hajdan 
több százezer hívőt számláló szász 
evangélikus maradék-egyháznak. 
Ez azt jelenti, hogy lassan a m a
gyarság válik az ország egyetlen 
kisebbségévé, de -  esetleg -  új fel
adatok kapuját is kitárhatja m a
gyarnyelvű hittestvéreik számára. 
A gyülekezetek kicsinysége és azok 
elszórványosodása szintén nagy 
problém át jelent. Örvendetes, 
hogy az eddig nagy lelkészhiány- 
nyal küzdő egyházkerület a közel
jövőben sok elárvult lelkészi állást

be tud tölteni, hiszen a m últ évben 
csak a kolozsvári Egyesült Protes
táns Teológián 15-en készültek az 
egyház szolgálatára és néhányan 
külföldön (Budapesten, Pozsony
ban) is végzik tanulmányaikat. 
Nagy gondot okozott és részben 
okoz a templomok és paplakok 
megújítása; ezek egyrésze külföldi 
segítséggel megvalósítható volt. 
Úgy látja, hogy a közeljövő legna
gyobb feladatai közé két új temp
lom felépítése tartozik: M arosvá
sárhelyen és Sepsiszentgyörgyön 
csak kápolnájuk van az evangéli
kusoknak, amelyek lassan nem 
tudják befogadni a rendszeres 
templomlátogatókat, nem beszélve 
egyéb egyházi helyiségek hiányáról.

Az estét az evangélikus temp
lomban tarto tt esti áhítat fejezte 
be, amelynek a végén Kovács 
László Attila  evangélikus teológiai 
tanár és orgonaművész játékában 
gyönyörködhettek a résztvevők.

E. É .: A konferencia Nagyvára
don fejeződött be. M elyek voltak e 
nap kiemelkedő eseményei?

P. Gy.: Mindegyiket ilyennek le
hetett mondani. A városnak szak
szerű vezetés mellett való megte
kintését, az „Arany János”-ról el
nevezett reform átus kollégiumban 
(intem átus) elfogyasztott ebéd so
rán Tőkés László püspök tájékoz
tatóját, a nemrég megújított evan
gélikus templomban tett rövid lá
togatást, majd a Réti református 
templomban tarto tt záró istentisz
teletet, amelyen Tőkés László pré
dikált és Joób Olivér zürichi lelké
szünkkel, aki az úrvacsorái liturgia 
szolgálatát végezte, valamint Var
ga Pál németországi lelkésszel a 
résztvevőknek és többszáz hívőt 
m agában foglaló helyi gyülekezet
nek úrvacsorát osztott. Megható 
volt, hogy az istentiszteletet köve
tő szeretetvendégség után a helyi 
gyülekezet tagjai körülvették a 
külföldi résztvevők kisbuszait és 
gépkocsijait és elénekelték az „Is
ten velünk, viszontlátásra!” kezde
tű ismert énekünket.

E. É .: Köszönöm -  olvasóink ne
vében is -  a beszámolót.

hajléka

neplő gyülekezetben így élhettük 
meg az előrementekkel való kö
zösséget, egységet is.

A  püspöki igehirdetés ApCsel 
2,42,46-47 alapján az első ke
resztyének példáját említve arra  
kereste a  választ, m iért építünk, 
renoválunk tem plom ot. Azért 
kell a  tem plom , hogy ebben a 
községben is legyen Istennek né
pe. Legyen hajlék, lelki otthon, 
ahol az ige és a  szentségek által 
növekedhet a gyülekezet, gyara
p o d h a tn ak  lelki, szellemi értékei. 
Ide hívja össze a  fe ltám adott Jé
zus az ő népét, itt k ínál közössé
get m agával és egymással. Aki 
ide belép, ebbe a  közösségbe épül 
bele. I t t  nincs diszkrim ináció, de 
van egym ásért való im ádság. Is
ten, aki a  növekedés A tyja, sza
porítja  a gyülekezetét. Sokat pa
naszkodtunk az elm últ időben, 
hogy sorvadnak gyülekezeteink. 
Vegyük kom olyan, hogy az egy
ház azért van, hogy növekedjék. 
Az im ádság által éljük meg a  kö
zösséget az e lő ttünk  já ró k k a l és 
unokáinkkal. E közösség nélkül 
nincsen egyház.

F ata lin  H elga lelkésznő m on
d o tt köszönetét m indazoknak, 
akik  segítettek, kiemelte a gyüle
kezet nő tag jainak  odaadó  m un
k á já t is. N eki viszont a  püspök 
köszönte meg, hogy szolgálatát 
alig megkezdve is vállalta és vég- 
hezvitte ezt a renoválást. Zügn  
Tamás esperes éles szemmel meg
figyelte, hogy a  karza to t ta rtó  
oszlopok egy-egy term éskő szik
lán  állnak. E rről a  képről utalt 
Jézus szavára, a „kősziklán épült 
ház ra” és k ívánta, hogy a  gyüle
kezet lelki házzá legyen, mely lá t
h a tó  kőszikla alapra  épült. 
Sztehlo M átyás ny. lelkész a 103. 
zsoltárral kívánt áldást, Nagy  
Jó zse f katolikus esperes szeretet- 
re buzdító  szavai u tán  dr. Fele 
Ferenc polgárm ester kívánta, 
hogy a tem plom  mindig telve le
gyen a gyülekezettel. Megemlí
tette, hogy a még hiányzó orgo
na  felújítást is elvégezhessék, 
ezért az önkorm ányzat segíteni 
fog. Az itt m egm utatkozott ösz- 
szefogás jó  példa az egész köz
ségnek.

Az istentisztelet ünnepiességét 
emelte az ének és zeneszámok 
sora. Fülöp A ttila  énekművész -  
az egykori lelkész fia -  eljött, 
hogy a „hazai gyülekezetben” 
művészetével szolgáljon. Kísérői 
Rajnai Gábor és Sárosi Orsolya 
zeneiskolai m űvésztanárok vol
tak , akik önálló zeneszám okkal 
is szolgáltak.

Bük és Bükfürdő valóban ki
váltságos helyzetű település. 
A  gyógyvíz b irtokában  egyre 
erősödő, szépülő, m odern köz
ség. Isten különös áldása, hogy a 
gyógyító erő t felhasználhatják, 
jó  megélhetést ta lá lhatnak , de jó , 
ha  m indig szem elő tt ta rtják : ez 
Isten áldása és így is kell hálásan  
fogadni és élni vele.

tszm
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j f t j  G Y E R M E K E K N E K F I A T  A L O K  N A K

Egy kínai kislány a kisöccsét cipelte a hátán. 
Megszólította egy öreg bölcs: „Kicsim!
Te aztán nehéz terhet viszel a hátadon!”
A lányka így felelt: „Nem teher az, hanem az öcsém.”

Köszönöm, Uram, hogy van, aki engem is a hátára 
vegyen!
Köszönöm, hogy énnekem is adtál, akit vihetek! 
Köszönöm, hogy a Te hátadon mindnyájunknak jut 
hely!

BEPILLANTÁS  
A PÉLDÁZATOK VILÁGÁBA

„Különös házasság": 
a szőlő és a fügefa

Nekünk, magyaroknak nem ismeretlen a szőlőskert 
látványa: Ahogyan egyenes rendben sorakoznak egy
más mellett a szőlőtőkék, karókkal megtámasztva, 
vagy éppen kifeszített drótra futtatva, mint lugas. 
A sorok közt kötözők járnak, akik a vesszőket a 
karóhoz vagy a dróthoz erősítik... De azt hiszem, 
meglepődnénk, ha egyszer egy olyan szőlőskertben 
találnánk magunkat, mint amilyenben Jézus korában, 
sőt már a próféták korában is oly szívesen töltötték 
idejüket az emberek. Sok dolog másként nézne ki, 
mint azt itthon megszoktuk. O tt a telet például a 
szőlőtőkék nem állva, hanem a földre döntve kellett, 
hogy átvészeljék. Ilyenkor mint élettelen husángok 
hevertek a köveken. Azután amikor kitavaszodott, 
jö tt a gazda, és sorra felállította a földön heverő 
tőkéket, s botokkal támogatta meg őket. A szőlőskert 
szjnte elengedhetetlen tartozékai voltak a fügefák. 
A Bibliában többször is olvashatunk fügefákról. 
A ázőTőben ezékriék több feladatuk is volt. Amellett, 
hogy gyümölcsöt teremtek, és a forróságban hűs ár
nyékkal szolgáltak, ők képezték sokszor a lugast tartó 
vázat is. A köréjük ültetett szőlőtövek hosszúra nyúlt 
vesszői ugyanis felfutottak a fa alsó ágaira. így élt ez 
a két igen kedvelt növény egymással ilyen „különös 
házasságban”.

Jézus egyszer a következő példázatot mondta: 
„Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és 
kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem ta
lált. Azt mondta erre a vincellérnek: íme, három éve, 
hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de 
nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? 
De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben 
az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hátha 
terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki.”

A Biblia képvilágában a szőlőskert és a fügefa Isten 
népét jelképezi.

FERI B Á C SI JÁTÉK AI

„Ha a cipőin beszélni tudna..."
Ebben, a ma az utolsó fordulóhoz érkező játékban 

is egy tárgy szólal meg, és beszél magáról. Minden 
héten elmondva valamit. A ti feladatotok kitalálni, 
hogy miről van szó. Mi is ez a keresett tárgy. A  meg
oldásért annál több pont jár, minél ham arabb sikerül 
rájönni a megfejtésre. Akik m ár kitalálták, melyik ez 
a keresett tárgy, azok még plusz kérdésre is felelhet
nek ! De vigyázzatok, mert a rossz tippekért pontlevo
nás jár! A keresett tárgy negyedik, utolsó önmagáról 
szóló mondata a következő:

„Egyesek szerint angyal, mások szerint földrengés 
mozdított meg.”

A plusz kérdés: Hogy hívták a férfit, aki Jézust 
eltemette?

Megfejtéseiteket legyetek szívesek a lap dátum át 
követő keddig postára adni!

„Készíts keresztrejtvényt!”
M ost közlöm az ezen a címen megjelent rejtvényre 

helyes megfejtéseket beküldők névsorát:
Bánki R enáta (Várpalota); Benke Zsuzsanna (Aj

ka); Donáth Ferkó (Ózd); Fancsali Ifjúsági K ör (Fan
csal); ülés Adél (Egyházasdengeleg); Mersva Ildikó 
(Vácegres); Magyarosi Henrietta (Várpalota); Till 
Antónia (Enying); Tóth Kálmán és K atalin (Buda
pest).

Most nem tudok mindannyiótoknak ajándékot 
küldeni, ezért kisorsoltam egy „szerencsés nyertest”, 
aki nem.más, mint: Magyarósi Henrietta. Gratulálok!

Ú TK ER ESŐ

Ezt a kis embert úgy 
hívják, Zákeus. Látni 
szerette volna Jézust, 
de a tömegtől nem ju
tott a közelébe. Ezért 
fel kellett másszon egy 
vadfügefára. Segíts 
neki megtalálni az 
utat, amely a fához ve
zet!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Miért vagyok evangélikus keresztény?
Nyár, augusztus közepe, egy kis 

falu a Balaton-felvidéken. Luther- 
tábor Veszprém megyében. Me
gyénk evangélikus ifjúsága rend
szeresen találkozik: a csendesna
pok, szilveszteri összejövetelek 
mellett fontos alkalom az évenkén
ti, hagyományosan megszervezett 
nyári tábor.

Idén Mencshelyen töltöttünk 
egy hetet, mi, felnőtt ifjúság. A hét 
közepén egy kiránduláson a vidék 
szépségeiben gyönyörködtünk. 
A Halom-hegyi kilátó, egy „kalan
dos” út egy régi kráterhez, s a dör- 
gicsei templomromok, esténként 
pedig a hullócsillagok mind-mind 
apró, de m aradandó emlék szá
munkra. Persze, egy tábor nem a 
csillagfényes éjszakáktól jó . ..

Jer, örvendjünk, keresztények. 
Jer, énekeljünk vígan!

Gyülekezzünk, ifjak, vének,
A z Űr szent hajlékibán...

-  énekeltük a templomban megér
kezésünk délutánján. E sorok írója

azért is imádkozott, hogy a csen
deshetet a kezdő áhítat kulcsszavai 
hassák majd á t: Jer, örvendjünk, 
keresztények! A reggeli áhítatok 
alapját ennek az éneknek a vers
szakai adták. A program ot színesí
tette, hogy minden nap megtanul
tunk egy szép Luther-eiieket. 
A beszélgetésekbe átalakuló elő
adásokon Luther életével, a refor
máció eseményeivel, s az Ágostai 
Hitvallással foglalkoztunk. Tanul
m ányoztuk a reform átor 95 tételét, 
s próbáltunk választ keresni a hét 
témáját megjelölő kérdésre. Evan
gélikus fiatal vagy -  mit jelent ez 
neked? R ánk m ért sors és komoly 
választás... Az előadásokon meg
fogalmazódott gondolatok, az el
hangzott évszámok és nevek közül 
néhány ismerős volt számunkra, 
hiszen konfirm ációra való készü
léskor, iskolai ó rákon, s ki-ki 
egyéni érdeklődésének megfele
lően m ár találkozhatott ezekkel. 
H allo ttunk azonban sok olyan

érdekességet egyházunk történe
téből és tanításából, amelyek 
tú lm utatnak a történelem órák 
anyagán.

A komoly előadás-szeminárium 
jellegű m unka mellett pihenésre, 
elcsendesedésre, lelki feltöltekezés- 
re is ju to tt idő. Csendes beszélgeté
sekben közelebb ju to ttunk  Isten
hez, egymáshoz; felelet jö tt kérdé
seinkre, bizonytalanságok oszlot
tak  el, gazdagodtunk...

Hála legyen az Ú rnak az élő áhí
tatokért, a tartalm as előadásokért, 
minden apró szolgálatért! S azért, 
hogy el tudjuk helyezni m agunkat 
a világban; s a reménységért, hogy 
újra találkozunk. Hiszen a szál, 
ami minket összeköt, el nem sza
kad : . .Ő t kívántad kezdettől fo g 
va; atyáid vágyakozó szive is érte 
sóhajtott s utána kiáltott. Ő vált,.s 
szabadított meg mindentől, ami ed
dig megterhelt, legyűrt, fogva tar
tott."  (Luther)

F. E.

„Én vagyok az ajtó...”
„Vannak ajtók, amiket be kell zárni, és nem szabad kinyit

ni. Az is lehet, hogy egy bezárt ajtót valakiért ki kell nyitni, 
akkor is, ha belegörbulök. A kitárt ajtót néha rácsapjak az 
emberre. Az nagyon keserves.

Falak, falak, falak. Átláthatatlanok, bevehetetlenek. Fa
lak előttem, mögöttem, bennem. Többnyire ajtót rejtenek. 
Keresni kell, néha sokáig.

Olyan jó nyitott ajtóra találni, megérkezni, befogadni. 
A zárt ajtót sosem szabad betörni. Vagy nem értem van, 
vagy a kulcsot kell megkeresni. Hol nekem, hol a másiknak. 
Időbe kerül, meg fáradságba.

A nyitott ajtóra mindenki felel. Az is, aki továbbmegy. 
Azon az ajtón érdemes bemenni, amit akkor is nyitva hagy
nak, ha nem mentem be. Ott igazi kincs van elrejtve nekem, 
akár megkeresem, akár nem.”

„Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtarta- 
tik.” (Jn 10,9)

Ajtók tárulnak előttem. Beléphetek. Vajon mit találok 
odabenn? Mi vár rám? Mindent az ismeretlenség homálya 
takar. Belépjek? Kívül maradjak? Mit tegyek? Csábítanak 
a nyitott ajtók. Főleg azok, amelyek csak egy résnyire van
nak nyitva, csak éppen annyira, hogy ki ne surranjon a titok. 
Hívogatnak, csábítanak az ajtók: valamit elrejtenek előlem, 
amit olyan jó  lenne látni... Kiváncsi vagyok.

Bemegyek. Eldöntöttem. Vár az ismeretlen, a titok, amit 
majd én, csakis én fogok megfejteni. Átlépem a küszöböt. 
Azaz hogy csak átlépném. Hirtelen fallá változik. Ott tor
nyosul előttem. Becsaptak! Ahogy vannak vakablakok, 
ugyanúgy léteznek vakajtók is. És én vakom bíztam bennük!

Újabb ajtók hívogatnak. Megyek. Nem nyugodhatom. 
Meg kell találnom, meg kell fejtenem a titkot. Hiszen engem 
vár. Értem van. Az enyém. Egy öreg ajtó kilincsére teszem 
a kezem. Nagy erőfeszítésembe kerül, hogy le tudjam nyom
ni. Csikorogva, nyikorogva nagy nehezen engedelmeskedik. 
Engem a várakozás izgalma feszít. Vajon mit találok? Úgy 
csábít a titok, az ismeretlen. Talán most. Most sikerülni fog. 
Biztos vagyok benne. És magamban is.

Bemegyek. Valahogy nem üyennek képzeltem a titkot. Min
denütt sűrű sötétség, szinte körém tekeredik. Meg akar fojta
ni? Egyáltalán nem érzem jól magam. Vakon tapogatózom. 
Jó lenne valami fénysugár! Egy gyertya lángja is elég lenne. 
Mindenütt ez a komor, ijesztő feketeség. Semmit sem látok. 
Hol a titok? Botladozva haladok egyre beljebb és beljebb az 
ismeretlenbe. Furcsa lomok hevernek a földön. Nem látom 
ugyan, csak gondolom, hogy most éppen egy üres konzervdo
bozba rúgtam bele, ez itt talán egy öreg rugó, vagy valamilyen 
dróthuzatl lehet, nem tudom biztosan. Értéktelen lomok -  ez 
lenne hát a titok? Hova kerültem? Erőt vesz rajtam a félelem. 
Jó lenne visszafordulni, már nem is érdekel az ismeretlen. 
Résnyi fény szűrődik át az öreg ajtó nyüásán. Visszafelé ve
szem az irányt. Mennyivel jobb, hogy van egy vékony fény
csík, ami segít a tájékozódásban. Végre kijutottam ebből a 
pokoli veremből. Mennyivel más itt kint, a fényben!

Egy újabb kapu állja az utamat. Mit nekem! Csak nem fog 
ez kifogni rajtam? Tudom, szinte biztosan: itt rejtőzik az a 
Valami, ami már régóta arra vár, hogy megtaláljam. Most 
végre elérkezett a várva várt pillanat. Itt vagyok, egészen közel

a rejtély megoldásához, a titok nyitjához. Ünnepélyes mozdu
lattal teszem kezem a kilincsre. Most már igazán ráérek. Csak 
semmit sem elsietni! A titok már az enyém. Lenyomom a 
kilincset -  viszonylag könnyen engedelmeskedik.

Most meg mi van? Miért nem nyílik? Kevés az erőm? Vagy 
talán olyan öreg már, hogy beragadt? Mit tegyek? Be kell 
jutnom. Segítséget kéijek? De kitől? Egyedül vagyok, teljesen 
egyedül! Megvan! Zörgetek! Majd csak valaki meghallja be
lülről, és ajtót nyit nekem. Dörömbölni kezdtem. Először 
tenyérrel, aztán már ököllel is. Mégis, a kapu makacsul állta 
ütéseim erejét. Dongott, visszhangzott a vas, mint egy mély, 
nagyon mély harang, úgy zúgott, zengett... Válasz azonban 
nem jött. Nem nyitották ki. Tovább folytattam a küzdelmet. 
Nem adhatom fel. Most, amikor itt állok egy lépéssel a titok 
előtt, most amikor végre megtalálhatom azt, amit annyira 
kerestem, most adjam fel? Nem lehet! Nem tehetem!

Sajgott a kezem az ütések súlyától. Úgy éreztem, hogy ha 
tovább folytatom, csontjaim törnek. Mégis, összeszorítottam 
az öklömet: tovább! Zörgetni, dörömbölni kell! Kezem fejéről 
patakokban kezdett folyni a vér. Nagyon fájt. Mégis, összeszo
rítottam a fogam: ki kell bírnom! Lábammal kezdtem döngetni 
a kaput. Mindenáron be akartam bizonyítani, hogy én vagyok 
az erősebb. Én fogok győzni. Hiszen az enyém a titok.

Fáradtan, kimerültén roskadtam össze a kapu előtt. Mégis 
ő volt az erősebb. Mit tettem rosszul? Miért nem sikerült? 
Talán a titok nem itt rejtőzik, vagy nem az enyém? Eszembe 
villant, hányszor ültem en is zárt ajtók mögött. Nem engedtem 
be senkit magamhoz. Bezártam a szívem is. Hányszor és hány
szor zörgettek ajtómon emberek, akiket be kellett volna enged
nem, akikkel törődnöm kellett volna, akik szeretetemre vártak, 
nyitott ajtóra, nyitott szívre. Akkor lassan érteni kezdtem: 
akkor tárulnak ajtók előttem, ha én is megnyílók. Kinyüok.

Ha többé nem rejtőzöm önzésem vakajtója mögé. Ha 
majd nem én akarom foggal, körömmel, erővel, ököllel fe
szegetni a titkot, hanem hagyom, hogy egyszerűen megnyíl
jon előttem -  akkor és úgy, ahogy rendeltetett.

Felnéztem... A Kapu sarkig kitárva! Megtörtént a csoda! 
Beléphetek!

„Számtalan ajtó nyílt -  hívott, és léptem be, 
nem tudtam: sötét vár ott bent reám.
Kérlek, add meg azt nekem, hogy meglássam: 
szabad csak úgy leszek, ha rajtad, Jézus 
az Ajtón, léphetek át.
Zörgettem ajtókon tenyérrel, ököllel, 
nem tudtam, hogy az Ajtó csak Te vagy!
Kérlek, add meg azt nekem, hogy meglássam: 
minden más ajtó fal, ami vezet útra 
egyetlen ajtó: Te vagy!
Tudom, hogy egy napon minden bezárul majd: 
ajtók és utak, s a lépés megáll.
Kérlek, add meg azt nekem, hogy meglássam: 
ha eljön majd a nap, rajtad a táruló Ajtón át 
süt rám a nap!"

Jézus mondja: „Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át 
megy be, megtartatik." V. Gy.

A  k e r e s z t é n y s é g  z e n é j e

könyv az egyházzene történetéről -

Gyönyörű kiál
lítású egyházze
netörténeti könyv 
került a napok
ban a könyvesbol
tok kirakataiba. 
Noha minden ol
dalán található 
színes kép, illuszt
ráció vagy kotta
példa az ízlésesen 
szedett szöveg 
mellett, mégsem 
csak képeskönyv 
ez a magas szín
vonalon megírt 
munka. A táblá
zatok, idézetek 
és kísérőanyagok 
mind egy célt 
szolgálnak: be
vezetni az olvasót 
hitelesen egy 

korba, annak gondolkodásába, hogy onnan mint 
természetes következményt értse meg az adott 
kor egyházzenéjét. A háttéranyag egyaránt kite
kintést ad a kor társadalmára, filozófiájára, szel
lemi életére, az egyházi viszonyokra és a világi 
zenei környezetre. Úgy gondolom, nem túlzók, ha 
azt mondom, laikus és szakértő bárhová lapoz is 
e könyvben, nehezen teszi le, olyan érdekesen 
szerkesztett és megírt alkotás -  vagy inkább így 
mondanám kompozíció ez.

Szerzője, Andrew Wilson-Dickson, angol egy

házzenész és zeneszerző. A yorki székesegyház 
orgonistája, a yorki, majd a leicesteri egyetem 
tanára volt, ma ismert zeneszerző. Operái, zene
kari művei és egyházi kompozíciói teszik nevét 
híressé. A z 1991-ben megjelent angol baptista 
énekeskönyv szerkesztője. Magyarra fordított ze
netörténetében most mint kiváló pedagógus mu
tatkozik be előttünk.

A könyv számomra legérdekesebb vonása a ti
pikusan szigetországi szemlélet. Jóval szélesebben 
látja az egyházzenei világot, mint ahogy azt a 
kontinens zenetörténészeinél megszoktuk. A  mű 
alcíme: a gregoriántól a gospelig. Első, bevezető 
fejezetében a zene hatalmáról beszél, egészen az 
eksztázist kiváltó vagy gyógyító hatásig. A leg
modernebb szemléletre utal, hogy mondandóját 
minduntalan a retorikával hozza összefüggésbe. 
S  így teszi meg az első történeti lépéseket, termé
szetesen a bibliai és az ótestamentumi zenélésből 
kiindulóan. A középkori zenét a kor világképébe 
állítja. A gregoriánról egy kissé rövidre sikerült 
fejezet bizonyára sokak számára nem lesz kielégí
tő. De kárpótolva érezhetjük magunkat, hogy az 
angol előreformátor Wyclijfe-et is megszólaltat
ja, akinek a középkori egyház zenéjével szembeni 
erős kritikáját is olvashatjuk. A lutheri és kálvini 
reformáció zenei életének bemutatása után az an
gol reformáció zenei korszakait vázolja fe l  az író. 
A barokk kort „A keresztény zene virágkora" 
című fejezet tárgyalja. A német egyházi muzsiku
sok nyomoráról szóló rész épp oly érdekes és 
olvasmányos, mint a cseh testvérek éneklési szo
kásairól írt sorok. Purcell és Händel tárgyalása 
ismét az angol világot idézi több fejezetben. Az

Német egyházi zenei előadás Bach k< 
rában -  egy zenei lexikon címlapja

európai egyházzene a 18. század végi hanyatlásá
nak leírása után kitekintést kapunk az orthodox 
egyházak, köztük a kopt egyház zenei gyakorla
tára is. M ajd izgalmas fejezetek következnek: 
miként találkozott Afrika a misszió közvetítésével 
az európai zenével, majd pedig mint vonul be a 
nyugati keresztyénség zenéjébe, fő kén t az ameri
kaiba az afrikai zene.

A z  egyházzene tárgyalása napjainkig elvezet. 
Olvashatunk a karizmatikus mozgalmakról, a II. 
vatikáni zsinat határozatai nyomán meginduló 
zenei irányzatokról, majd a taizéi énekekről és az 
evangélikus egyházzene megújhodásáról is.

A  magyar kiadás szerkesztője, Reviczky Béla 
bölcsen helyt adott a kötetben három magyar 
történelmi egyház zenetörténetének rövid ismer
tetésére. A fejezetből három oldal szólhatott a 
hazai evangélikus egyházról. Ez azonban csak 
vázlat ahhoz a gazdag anyaghoz képest, amely 
valóban a miénknek mondható. E  sorok mutatják 
meg igazán, mennyi kutatnivalönk lenne a sok  
feltáratlan kincs birtokában.

A  kötet olvasásakor egy dolog bizonyára zava
ró lesz sokak számára. A z angol fordításból adó
dóan a „korái" megjelölés a gregorián éneklésre 
utal, míg az evangélikus koráinak „dal" vagy 
pedig „himnusz” az elnevezése. (Pl. ilyen fejezet
címek olvashatók: „A lutheri dal”, „A lutheránus 
himnusz hanyatlása”.) így  az énekeskönyvek 
mint „himnuszkönyvek” emlittetnek. Remélhető, 
hogy e terminusok nem vonulnak be az amúgy sem  
egységes szóhasználatba. De aki ezeken túl tudja 
magát tenni, az izgalmas regényként fogja e 
könyvet végigolvasni. És közben szemléletmódja 
szélesedik és gazdagodik, s még jobban rácso
dálkozik Isten gazdag ajándékára, a musica 
sacrára.

Trajtler Gábor

Könyv a protestáns népfőiskolák 
történetéről

A M agyar Népfőiskolái Társaság és a Püski kiadó 
gondozásában a közelmúltban jelent meg a Protes
táns népfőiskolái mozgalom M agyarországon 
(1936-1948) című közel kétszáz oldalas kiadvány. 
Ä  kötet írója és szerkesztője, Kovács Bálint (nyugal
m azott reform átus lelkész) a kezdetektől a népfőisko
lái mozgalom vezető személyiségei közé tartozott. így 
kellő tapasztalattal, elméleti felkészültséggel és immár 
a szükséges történelm i rálátással dolgozhatta fel a 
tém át. A kötet előszavát Sz. Tóth János, a M agyar 
Népfőiskolái Társaság titkára  írta.

A könyv segítségével megismerhetjük a m agyar 
protestáns népfőiskolái mozgalom átfogó történetét, 
az egyes helyi szervezetek létrejöttének körülményeit, 
m űködését, tem atikáját. A kötet végén olvashatók a 
korszak neves, a népfőiskolához kötődő személyisé
geinek, így Sztehlo Gábornak, Raffay Sándornak, Féja 
Gézának, Képes Gézának, Karácsony Sándornak, M ó
ricz Zsigmondnak népfőiskolái tárgyú írásai is.

A protestáns népfőiskolái mozgalom bölcsőjét je
lentő sárospataki és nagytarcsai népfőiskola mellett a 
két háború  között m űködött valamennyi jelentősebb, 
így az orosházi, a farádi, a nyíregyházi, répcelaki, 
tordasi, sajókazai népfőiskola történetével is megis
m erkedhetünk. A korszak egyházi vezetői közül ki 
kell emelnünk Raffay Sándor, Kapi Béla, Ordas Lajos 
püspököket, Túrmezei Erzsébet diakonisszát, Sztehlo 
Gábor, Csepregi Béla, Tekus Ottó, Veöreös Imre és 
Kajos János lelkészeket, valamint Kiss János tanítót, 
népfőiskolái nevelőt. A népfőiskolákhoz való hozzá
állásuk példam utató mindnyájunk számára.

A könyv tanulm ányozását egyaránt ajánlhatjuk az 
egyházi embereknek, az egykori és mai népfőiskolái 
tanároknak, szervezőknek, hallgatóknak, a népfőis
kolái gondolat iránt még csak érdeklődő tanároknak, 
tanárjelölteknek és teológusoknak.

Üveges István 
az amóti gyülekezet segédkántora

, L
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M IN D E N  K Ő T E M P L O M N Á L  S Z E B B  A LELK I T E M P L O M

AZ IGE TARTJA MEG AZ EGYHÁZAT
-  Templom-újraszentelés M arcalgergelyin

Evangélikus Értelmiségi Műhely

A falu felé érkezőket lenyűgözte 
a nyárutó napfényében tündöklő 
templom. A tető fémrészei kápráz
tatóan tükrözték vissza a sugara
kat. A harm onikus szerkesztésű 
neogótikus épület karcsú tornya, a 
piros hódfarkú cserépfedésbe il
lesztett világos keresztek, a tetőn 
és a sekrestyén, bám ulatosak.

Az ünnepi istentisztelet első ré
szében a marcalgergélyi és a külső- 
vati testvérek gazdag m űsorral 
szolgáltak.

Először Salamon imádsága 
hangzott el a Bibliából, majd hat 
fiatal hat költő versét m ondta el. 
A marcalgergelyi testvérek két éne
ket énekeltek szóló és kar-felelge
téssel. K ülsővat település énekkara 
hat művet ado tt elő gitár- és furu
lyadíszítéssel. A zenei anyag átfog
ta a különböző földrészek muzsi
káját, azon belül hallottunk klasz- 
szikust, korálszerűt és spirituálé
kat is. A  fiatalok Szebik Imre püs
pököt, Varga György esperest és 
Kiss A ttila  egyházmegyei felügye
lőt igével köszöntötték.

A püspök igehirdetési alapigéje 
lK ir  8, 56-60 volt. Szent az egy
ház. A  megújult marcalgergelyi 
templom hirdesse Isten dicsőségét. 
Istennek mindig a legszebbet sza
bad a d n i! H ála, hogy megérhettük 
:zt a napot. Legyenek áldo ttak  a 
kezek, akik fáradoztak, adakoz
tak. Á ldott az Ú r, Aki nem enged
te, hogy elvesszen egy is a kicsi
nyek közül.

1610-ben szerveződött a gyüle
kezet. Eleink felismerték Isten 
igazságát. 1910 a harm adik tem p
lomépítés éve. Érzelmeink kisugár
zásával minden kőtem plom nál 
szebb a lelki templom. Az Ige ta rt
ja meg az egyházat. „H a az Ú rral 
akartok élni, csak úgy lehet, ha 
betűzitek az Igét. Ez a m egm ara
dás feltétele.” Szép a mai ünnep, 
részesüljetek minden vasárnap az 
Ige áldásában. A  jó  gyümölcsök 
ékesítsék életünket, zabolázzák in
dulatainkat, acélozzák meg akara
tunkat. Egyedül képtelenek va
gyunk erre. Vele lehet!

A templom az imádság háza. Az 
;m ber nem képes megállni. Hozzá 
kiálts! Nem  a gyengék mennek 
Hozzá, hanem az erősek. Az Ige 
int, hogy mindig az Ő útjain já r 
junk. H at napon á t dolgozzál, a 
hetediket szenteld meg. Pihenj

meg, szenteld meg nevét. H irdet
vén, ő  a hatalm as, kezében a jövő 
és az üdvösség. A rra törekedjünk, 
hogy életünk és bűnbocsánatunk 
legyen. Nem lehet elfelejteni Istent, 
ő  szem bejön velünk. Ez a boldog
ság útja. Isten gyönyörködik hívei 
örömében, boldog életében. Isten 
arra biztat, o tt születnek győzel
mek, ahol tudok megbocsátani. 
M egbocsátja minden bűnödet. 
M indnyájan kötelezettek va
gyunk, hogy dicsőítsük ő t .  Legye
tek tanítványai, hirdessétek nevét. 
Az Isten választott népe a lelki Iz
rael. ő  építi, tartja  az egyházat. 
M ondjuk el Isten nagyságáról, jó 
ságáról, am it átéltünk, hogy meg
váltotta a világot. -  A püspök 
im ádságában hálát ado tt Istennek, 
hogy hozzánk beszél, megbocsát és 
közösséget ad  itt és az előremen- 
tekkel. „Istenem, boldogok va
gyunk, hogy van tem plom unk!”

Kiss Zoltánná nyugdíjas tan ító
nő, a gyülekezet kán to ra  tan íto tta  
be és vezényelte az énekeket.

Az ünnepi közgyűlésen Kovács 
Etelka  lelkésznő ismertette a gyü
lekezet és a templomépítés történe
tét. 1754-ben porig leégett a temp
lom és a papiak. Az anyakönyvek 
nagyrésze is megsemmisült. Á hí
vek hűséges, egyszerű emberek 
voltak, akik tud tak  áldozatot hoz
ni a  templomért. Saját házukat 
zsúppal fedték, de a templomra 
zsindelyt vettek, az alját „pádi- 
m entom os” kővel rakták  le. Az 
előző templom is ezen a helyen állt, 
de kicsinek bizonyult. Dr. M ohá- 
csy Lajos lelkész idejében épült a 
jelenlegi, a harm adik templom. 
1910. december 18-án szentelték. 
M inden gyülekezeti tag erejéhez 
mérten segített. A szájhagyomány 
őrzi a kereszt felrakásáról, a ha
rangok beemeléséről szóló részle
teket, továbbá hogyan vitték a 
„m altert” létrán, kosárban a fejü
kön az asszonyok.

A környék egyik legnagyobb 
tem plom a a marcalgergelyi tem p
lom. Tervezője Barcza Elek. A to 
rony 42 m  magas. Az állagmeg
óvás sürgőssé vált életveszélyes 
volta m iatt. 1989-ben kezdődött a 
levelezés, az ügyintézés. A kérés 
meghallgatásra talált, több felől 
jö tt  a segítség. Hosszú és fáradsá
gos m unka u tán  kívül-belül teljes 
pom pájában áll az Isten háza. „A 
hála, az első köszönet Istennek 
szól, ha Ő nem segít minket, soha 
el nem készülünk.” A lelkésznő 
megemlékezett a m unkát végzők
ről és az adakozókról. Ismertette 
az ünnepi alkalom ra érkezett kö
szöntéseket.

A  püspök köszöntötte a gyüle
kezetét és a „hősies” m unkát végző 
lelkésznőt, aki vasárnapról vasár
napra az istentiszteletek garm adát 
tartja a nagy körzetben. Az egy
házkerület nevében is köszönetét 
fejezte ki a végzett m unkáért. „Is
tené a dicsőség, miénk az öröm. 
Szeressétek és becsüljetek meg a 
tem plom ot, m agatok éj ültök ben
ne. Isten ajándékaival hagyjátok 
m agatokat meggazdagítani.”

Varga György esperes a veszpré-

A „semmissé nyilvánítás” törvénye
M últ szám unkban „Az egyházi 

bíráskodásról" m egalkotott zsinati 
:örvényről írtunk, kiemelve egyik 
egfontosabb teendőt, bírák meg
választását, az új bíróságok meg
alakítását. Ez a m ost következő 
lónapokban történhetik meg. Ha 
:zek a bíróságok megalakultak, 
ikkor következhet a m ásodik tö r
vény végrehajtása is.

„Törvény az 1938. és 1990. kö
tött törvénysértően alkalmazott 
'oghátrányok semmissé nyilvánítá
sáról" -  ez volt a m egalkotott m á
sodik törvény. A benne foglaltak- 
lak  alapján ezt szokták egyszerű
sítve a „rehabilitáció törvényének" 
nondani. A törvény teljes szövegét 
apunk július 24-iki szám ának zsi- 
íati mellékletében, a Zsinati Hír- 
idóban m ár közöltük. M ost csu
dán a legfontosabb rendelkezéseit 
íúzzuk alá emlékeztetőül.

A törvény 1. §-a kim ondja: „az 
1938. június 28. és 1990. május 2. 
zözött megszületett minden olyan 
sgyházkormányzati döntés, amely 
őghátrányt alkalmazott a Magyar- 
országi Evangéliks Egyház bármely

mi egyházmegye nevében köszönte 
meg a lelkésznő emberfeletti m un
káját, am it a templom megújításá
ért tett. Isten ad ta az erőt hozzá. 
Akik az Ú rban bíznak, erejük 
megújul -  b iztatott az igével. „Ti 
vagytok a világ világossága.” Isten 
szeretetéröl tegyen bizonyságot a 
gyülekezet is. Az esperes megemlé
kezett M ohácsi Lajos templomépí
tő  lelkészről, aki nyugdíjas éveit 
Pápán töltötte. Leánya, M ohácsy 
M árta Pápán él, m ost is jelen van, 
és mindig nagy szeretettel emléke
zik a marcalgergelyi gyülekezetre.

Igével és kedves gondolatokkal 
köszöntötték a templomrenováló 
lelkésznőt Sághy András celldö- 
mölki lelkész a vasi egyházmegye 
nevében, Kiss Attila  egyházmegyei 
felügyelő, Pőcze István nagyaláso- 
nyi lelkész, Boros Lajos, a somló- 
szöllősi gyülekezet nyugdíjas lelké
sze, Tóth Sándor nyugdíjas lelkész, 
M agassy Sándor nyugdíjas lelkész, 
Magassy Sándorné sikátori diakó
nus lelkész, Szakái Árpád  keme- 
neshőgyészi lelkész.

A  közgyűlés u tán  a fiatalok a 
hősök emlékművén koszorúkat 
helyeztek el.

Áz ünnepség a művelődési ház
ban elkészített fehér asztal mellett 
folytatódott. Tanúi lehettünk a 
gyülekezeti összefogás szép példá
jának, az ünnepség közösségte
rem tő erejének.

Varga Györgyné

Dörgés, villámlás, zuhogó eső 
ellenére hatvanan gyűltünk össze 
szeptember 16-án a Deák téri Gim
názium dísztermében az EÉM első 
beszélgetési alkalmára. Bevezető 
meditáció u tán  (Kolossé levél 2. 
fejezetének első 8 verse alapján) 
célkitűzésként Hafenscher Károly 
bejelentette, hogy beszélgetéseink 
az előkészületek szerint két össze
függő gondolati mederben foly
nak : az evangélikus önismeret erő
sítése és segítés a mai életben való 
eligazodáshoz.

M indkét téma felvezetése után 
élénk beszélgetésben derült ki: 
mennyi égető kérdése van a mai 
m agyar evangélikus értelmiségnek 
a jelenlévők szerint: M it jelent fel- 
nötthitű  evangélikusnak lenni? 
M ennyire ismerjük evangélikus 
egyházunkat tanítás, életfolytatás, 
magyarországi, európai és világ 
perspektívában? M iért lenne szük
ség egy ún. „felnőttkátéra” nálunk 
is más egyházak tapasztalata alap
ján  is? M it jelent az aktív részvétel, 
a szemlélődő, páholykeresztény tí
pus helyett? Jézusra igentmondó, 
az egyházat nemkedvelő individu
ális evangélikus értelmiségi típus 
bevonása a gyülekezeti életbe. 
A keresztény egység kérdése elvileg 
és gyakorlatban. Az evangélikus 
hátterű, de inaktív, az egyház pere
mén élők érdekeltté tétele. M it vár 
az evangélikus értelmiség az evan
gélikus prédikációtól ma és mit tud 
adni a mai lelkész? Kis-közösség -  
nagy egyház? Centralizáció
decentralizáció? Helyi gyülekezet

vagy/és Országos egyház közössé
gének átélése? stb.

M ég az előzőnél is hosszabb lis
tán sorolható fe l  a mai élet, társa
dalmi kérdések iránti érzékenység 
sok mutatója. Itt olyan problé
mák, erkölcsi és életfolytatásbeli 
kérdések vetődtek fel, amikkel az 
EÉM-nek sürgősen foglalkoznia 
kell pl.: Szűkülő anyagi forrá
saink, munkanélküliség, gyerme-. 
keink m agatartása, ifjúságunk 
életvitele, mai devianciák? (drog, 
szex, bűnözés elszomorító uralmi 
szerepe.) Változó eszményképek. 
Hírek, tájékoztatás megbízhatósá
ga, manipulálása (média szerepe 
ma). Hitünk, keresztény életstílu
sunk vállalása a szekularizált vi
lágban. Van-e ma megbízható ér
tékrend? M it várnak ma az egy
háztól és mit tud nyújtani? Az egy
házi vezetőségnek felelős szerepe a 
társadalom ban, hogy valóban az 
evangélikus egyház hangját képvi
seljék -  ebben mit tud segíteni az 
EÉM ? A közerkölcs javításában 
m it tud tenni kisebbségi helyzetben 
élő egyházunk? M it jelent az egy
házban a hatalom ? A magyarság 
és kereszténység viszonyának ösz- 
szefüggése: vádlottak vagy vádlók 
vagyunk-e szüntelenül? Élég-e ez 
vagy az feladatként? Szép és helyes 
magyar beszéd -  A magyarság 
megmaradásának kérdése (nép
apadás, beolvadás, kivándorlás 
stb.) -  Az egyház anyagi önfenn
tartása egy piacgazdaságban gon
dolkodó társadalom ban. T örté
nelmi és kisegyházak szerepe.

Mindez csak néhány kérdés a 
sok közüL

Kérdőíveket osztottunk ki, ame
lyeken a jelenlévők írásban osztá
lyozhatták a kérdéseket fontossá
guk szerint és lehetőséget kaptak, 
hogy a felsoroltakon kívül m égja- 
vasoljanak újabb kérdéseket. Eze
ket a kérdőíveket kiértékeltük a 
témák előfordulási sorrendje, fon
tossági mutatójuk szerint és .figye
lembe vettük az esetleges vendég
előadókra tett javaslatokat is. Ér
demes néhány gondolatszilánkot 
megemlíteni a szóban hangzott 
vagy írásban érkezett vélemények
ből : Miért nem szeretnek minket a 
társadalomban? -  M i az a hiány 
egyházunk életében -  amit mind
nyájan érzünk? Miért nincs kisu
gárzása egyházunknak a kívülál
lók felé? Hogyan tudnánk megszó
lítani a velünk és a kereszténység
gel nem törődő embereket? Meny
nyire döntő elem evangélikussá- 
gunk családunk és önmagunk életé
ben? -  A legkeresettebb témakörök 
és a további javasolt témák azt mu
tatják, hogy valóban élénk az ér
deklődés az EÉM iránt és ha meg
találjuk a megfelelő hangot, jó szol
gálatot végezhetünk -  Legközeleb
bi üléseink időpontja: október 14, 
november 17. és december 16. min
dig pénteken du. 1/2 7-től kb. 9 
óráig. Azzal akarunk foglalkozni, 
amit a jelenlevők fontosnak tarta
nak, a listák még nincsenek lezárva.

Jelentősnek tartom ezt az egyhá
zunkban új kezdeményezést!

Poós László presbiter

Levél a Magyar Köztársaság elnökéhez
A Budapesti Evangélikus Gimnázium, a Deák téri Evangélikus Gimnázium, a 

„Szülők a Piarista Iskoláért Szövetség” Egyesülete, a Patrona Hungáriáé Gimná
zium, a Lónyay utcai Református Gimnázium szülői közösségei levéllel fordultak 
Göncz Árpádhoz, a Magyar Köztársaság elnökéhez. A levél aláírói arra kémek 
minden egyházi iskola szülői képviseletet, hogy ha egyetért az alábbiakban közölt 
gondolatokkal, támogató nyilatkozatát az aláírásokkal együtt küldje el a mozgal
mat összefogó Fasori Gimnázium címére: 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.

tagjával szemben annak származá
sa, társadalmi helyzete, politikai 
nézete, erkölcsi meggyőződése, il
letve keresztyén hite megvallása 
m iatt, törvénysértő, alaptalan, ezért 
semmis." A  2. §-ban azt tudjuk 
meg, hogy „a M agyarországi 
Evangélikus Egyház bármely tag
ja , m int felperes, keresettel kérheti 
annak ítéleti megállapításait, hogy 
a vele szemben alkalm azott jog
hátrány az 1. § ( 1) bekezdés hatá
lya alá esik.” A keresetet az illeté
kes Egyházkerületi bíróságnál le
het előterjeszteni. Azt is figyelembe 
kell venni, hogy a 4. § szerint a 
semmisség megállapítása iránti ke
resetet saját magának kell előter
jeszteni annak, akit a joghátrány 
ért. H a m ár nem él, hozzátartozója 
is kérheti.

E rövid ismertetés összefoglalá
sa : minden eddig közölt, vagy bár
mi más m ódon ism ertetett névsor 
érvénytelen. A jövőben az egyház
kerületi bíróságnál kell beadni ke
resetet, hogy megállapíthassák, ér
te-e joghátrány, esete e törvény ha
tálya alá tartozik-e? T.

Göncz Árpád
Köztársasági Elnök Úrnak 
Budapest

Igen Tisztelt Elnök Úr!
A felsorolt egyházi fenntartású  

iskolák szülői képviselete nevében 
fordulunk Önhöz, Önön keresztül 
valamennyi felelős személyhez, fö l
emelve szavunkat azon kinyilvání
tott vélemények ellen, amelyek az 
egyházi kézben lévő iskolákat meg 
akarják fosztan i az eddig folyósí
tott és ezután folyósítandó, törvény
ben és közoktatási megállapodás
ban rögzített pénzügyi támogatá
soktól. Tudomásunk szerint az álta
lános iskola nyolc osztálynak meg
felelő  számú osztály elvégzése min
den magyar gyermek számára kö te
lező és hazánkban a lelkiismereti és 
vallásszabadságot, valamint a szük
séges alapismeretek megszerzésé
hez, s  kinek-kinek a képességei sze
rinti fölsőbb iskolákba lépéshez va
ló jogot az alkotmány mindenkinek 
egyenlő mértékben biztosítja. 
A tárca által tervezett elvonások 
viszont súlyosan hátrányos helyzet
be hozzák és működésképtelenné is 
teszik a felekezeti-egyházi iskolá
kat, amelyekkel szemben pedig ha
gyományosan igen magas elvárásai 
vannak a társadalomnak. Ezáltal -  
ha közvetett módon is -  csorbítják 
a föntebb felsorolt alkotmányos jo 
gokat. Ez ellen a leghatározottab
ban, tiltakozunk!

Úgy gondoljuk, hogy a demokrá
cia, amelynek kialakításán együtte
sen munkálkodunk hazánkban, 
mindenkinek egyenlő jogokat bizto
sit, nemre, fajra, bőrszínre, vallás
ra, felekezetre való tekintet nélkül, 
s remélni merjük, hogy a másság 
iránti nyitottság és tolerancia elve 
sem csupán egy-egy szűkebb nép
csoport, közösség befogadásának 
hangzatos és időleges jelszava, ha
nem olyan gyakorlat, amely a „ke
vésbé másokra" és az „ugyanolya
nokra" is érvényes. Ebből az alap- 
elvből kiindulva, súlyosan diszkri

minatív döntésnek ítéljük az egyhá
zi iskolák állami támogatásának 
megvonását, de akár csak megnyir
bálását is -  elvi és gazdasági szem
pontból egyaránt. Elvi szempontból 
azért, mert az a szülő, aki gyerme
kének nevelésére, erkölcsi és szelle
mi fejlődésére odafigyelve egy-egy 
felekezeti iskola állandóságával, k i
egyensúlyozottságával kívánja biz
tosítani, . kénytelen gyermekével 
együtt valamiféle megbélyegzettsé- 
get vállalni, egyfajta diszkriminá
ciót elszenvedni s ezáltal az egyen
lők közt egyenlőtlenebbé válni. 
Gazdasági szempontból pedig azért, 
mert az államnak fize te tt adója, 
amelynek bizonyos kvótája a köz
oktatás finanszírozását szolgálja, 
nem jelentkezik saját gyermeke ok
tatásában, így a demokrácia sza
badságával élve választott felekeze
ti iskola (amely szintén a közokta
tás része!) működőképességének 
fenntartása érdekében másodszor is 
súlyosan adóznia kell.

Reméljük, jelen levelünk is hoz
zájárul ahhoz, hogy az egyházi
felekezeti iskolákkal kapcsolatosan 
tervezett intézkedések nem történ
nek meg, mert kellő reflexió után 
Ön, Önök is rádöbbennek súlyosan 
kirekesztő, és az Ön, Önök által is 
vallott elvekkel gyökeresen ellenté
tes voltukra. Bizonyosan egyetért
hetünk abban, hogy könnyebb meg
előzni, mint utóbb orvosolni vala
mit. Ezért is emeljük fö l  szavunkat 
-  hisszük, hogy még időben -  az 
egyházi iskolák folyam atos műkö
dőképessége érdekében, mert az ok
tatásnak és nevelésnek az ott bizto
sított form ája a társadalom jelentős 
részének jogos igénye.

Budapest, 1994. szeptember

Kérésre közöljük e levelet, azzal a 
megjegyzéssel, hogy ez ügyben csak 
egyeni nyilatkozatok hangzottak el, 
döntés nem volt. Sőt a miniszterelnöki 
expozé szerint az egyházi iskolák meg
kapják a közoktatási megálapodás sze
rinti összeget. (Szerkesztő.)

„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről!”
NAGYALASONYBAN au

gusztus 21-én vasárnap délelőtt 10 
órakor gyülekezett a falu népe ven
dégeikkel együtt az evangélikus 
templomba, hogy megemlékezzen 
néhai Karner Gusztáv és felesége, 
Nagy Ilona evangélikus tanító
házaspárról. ö tven  évvel ezelőtt 
kis gyülekezet búcsúzott csendben 
tőlük, akik 40 éven át odaadóan 
m unkálkodtak iskolában és temp
lomban, az evangéliumból áradó 
szeretettel nemcsak a gyülekezet
ben, de a  községben is. M ost sza
badon, boldogan emlékezett az 
ünneplő gyülekezet „öreg diákjai
val” az élen, Pőcze István ifjú se
gédlelkész hívására. Az ő szívét in
dította sokak hálája leányuk özv. 
Dombi Lászlóné imájával együtt, 
hogy Isten igéjének engedelmes- 
kedve, istentisztelet keretében em
lékezzenek.

Az igehirdetést e sorok írója vé
gezte, mivel felesége a hálás diákok 
sorát nevelte. A Zsidókhoz írt levél 
13,7-8 versek alapján szólt arról, 
hogy „az ünnepi megemlékezés le
gyen számunkra felhívás, hogy a 
hitben elöljáróinkra úgy emlékez
zünk, hogy az a hitünkben megerő
sítsen. Magatartásuk, tanításuk és 
életük indítsanak bennünket gyüle
kezetszere tetre, hitben való élet
folytatásra. A z idősebb nemzedék 
járjon nemes példával az ifjabbak 
előtt: Isten tiszteletében és ember- 
szeretetben."

Az öreg diákok nevében Csöngei 
Dezső gondnok köszöntése után 
Szabó Lajos ny. tisztviselő pápai 
lakos olvasta fel megemlékezését, 
amelyet alább részleteiben olvas
hatjuk. Köszöntését így kezdte: 
„Mint a fa lu  szülötte — 70 évvel 
ezelőtt -  én itt töltöttem vidám és 
szomorú gyermek éveimet és itt já r
hattam hat évig az evangélikus is
kolába. Ezért nagy öröm és meg
tiszteltetés számomra, hogy itt most 
elmondhatom emlékezésemet a 
„KARNER TA N ÍTÓ  H Á Z A S 
P Á R R Ó L ”. A z iskolai első napon 
az „ A R A N Y O S T A N ÍT Ó N É N F  
fogadott és 3 évig tanított, tnajd a 
záróvizsgán, itt a templomban esti

imát mondhattam. A nagy iskolá
ban 4-6-ig, sőt még az ismétlőben is 
a szigorú, de igazságos tanító úr 
tanított. A 130-140 gyereket kettén 
tanították nagy türelemmel, fárad
hatatlanul reggel 8 órától esti 6 órá
ig. Hálával tartozók azért, hogy so
ha nem éreztették velem, hogy ka
tolikus vallású vagyok többed ma
gammal. Pápa városába kerülve is, 
hazajárva résztvettem az általuk 
rendezett színdarabokban, amelye
ket kultúrház hiánya miatt pajták
ban adtunk elő. Ezzel is segítették 
az ifjúságot a művelődésben és a 
nemes szórakozásban. Sajnos a 2. 
világháború, majd az utána követ
kező  évek gátolták nemes munkájú
kat, de nem ragaszkodásomat. Fog- 

■ Ságból megérkezve, felkereshettem  
őket és munkakörömnél fogva, se
gíthettem áruhiányukat pótolni, 
míg ők mézzel ajándékoztak meg, 
Tanító úr nagy méhész volt. Nyug
díjba vonulásuk után Győrött is fe l
kerestük barátommal és boldog öle
léssel köszönthettük egymást. Míg 
élék, mindig szeretettel gondolok 
reájuk, mint akik részesei voltak 
életem formálásának, a munkában 
való helytállásban, a családi-életben 
és az emberek megbecsülésében. 
Emléküket kegyelettel őrizzük egy
kori diákjai."

Az ünnepség befejező részében 
özv. Dombi Lászlóné, leányuk, 
köszönte meg szüleiről való meg
emlékezés eme megtisztelő ünne
pét, amelyen népes családjával 
együtt vehetett részt. Meghívta a 
lelkészlakás udvarára baráti be
szélgetésre a jelen levőket, ahol 
unokák és gyülekezet asszonyai 
süteménnyel és üdítőitalokkal ven
dégelték meg a barátságos ünnep 
résztvevőit.

Pőcze lelkész pedig zárószavai
val megköszönte a család, gyüleke
zet, a vendégek és falu népének 
részvételét, külön is a pedagógus
kar és a község vezetésének a meg
jelenését. Imádsággal és áldással, 
valamint a himnusz éneklésével zá
ródott az ünnepség.

Tóth Sándor 
ny. lelkész

Kettős jubileum a veszprémi gyülekezetben
Szeptember 18-án, a vasárnap dél

előtti istentiszteleten a Veszprémben 
kétszáz évvel ezelőtt született Haubner 
Máté szuperintendensre emlékezett a 
kétszáz éves veszprémi gyülekezet kö
zössége.

Ebből az alkalomból Szebik Imre 
püspök prédikált a Zsid 13,7 -  Emlé
kezzetek meg elöljáróitokról! - , a Zsolt 
95,1 -  örvendezzetek az Úr előtt! -  és 
a 2Móz 20,8 -  Emlékezzél meg a nyuga
lom napjáról! -  alapján. A jubilálás em
lékezést, örvendezést és ünneplést je
lent. Elöljáróinkra, Isten embereire 
emlékezünk, akik Isten igéjét hirdették. 
Haubner Máté az evangéliumért, a ma

gyar népért, és a nemzeti függetlensé
gért kitartóan, következetesen szolgált, 
lelkipásztori szeretettel gondozta a rá 
bízottakat.

örvendezésre hív ma az Úr, aki két
száz éven át fenntartotta ezt a gyüleke
zetét. Nincs más megtartó erő, csak 
Jézus Krisztus, aki életét adta váltságul 
értünk, hogy sorsunk zord bilincseit 
lerázhassuk, hogy felszabadítson ben
nünket szeretetre, megbocsátásra. Két
száz éven át hirdették itt Jézus Krisztus 
evangéliumát, kedvezőtlen körülmé
nyek között, iskola- és parókiaépítés 
mellett, az utolsó ötven évben ateista 
világgondolkodásban. Isten örül egyet

len megtérő bűnösnek, örül gyülekeze
tünk létén is. Szabad örömöt szerezni 
Istennek -  mondta a püspök.

Ezen a kettős jubileumon ünnepel a 
veszprémi gyülekezet. Ünnepelni az Úr 
házában, Isten igéjét hallgatva lehet. 
Mikor újra találkozunk Istenne' vár
juk, hogy megszólítson, megél .ítsen. 
Tudjuk, hogy nem szerencse, nem a 
véletlen irányítja holnapunkat, hanem 
Isten igéje, ígérete. Előre nézni annyit 
jelent, mint visszatekinteni. A múlt ér
lel, biztatást ad. Tekintsünk előre, Is
ten a jövő Istene.

Az istentiszteletet követő ünnepi 
közgyűlésen Szabó Géza ny. tanár tar
tott információkban gazdag előadást 
Haubner életútjáról.

B. E.

HÍREK

BÁNK
Az egyházközség (Nógrád m.) lelké- 

szi állása megüresedett A gyülekezet 
pályázat útján kívánja a lelkészi állást 
betölteni. Fizetés megfelel az országos 
átlagnak. A pályázat megjelenésétől 
számított 10 napon belül lehet jelent
kezni az Esperesi Hivatalban (2660 Ba
lassagyarmat, Kossuth u. 36.). • - .

DUNAEGYHÁZA-APOSTAG 
A két gyülekezet a megüresedett lel

készi állásra megválasztotta Mónus 
László -  eddigi ecsenyi -  lelkészt. Beik
tatása 1994. október 16-án, vasárnap 
du. 3 órakor lesz Dunaegyházán. A be
iktatás szolgálatát Káposzta Lajos es
peres végzi. Igét hirdet: dr. Harmati 
Béla püspök. Minden érdeklődőt szere
tettel hívnak és várnak.
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Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szaba
díts meg, akkor megszabadulok. Jer 17, 14

VASÁRNAP Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, 
akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodja
tok! Jer 7,3 (ÍJn 4,12 Mk 2,1-12 E f4,22-32 Zsolt 56). 
A megtérés, a kegyelem nem elvi dolog csupán. A ke
resztyén életben nem működnek az elvek, csak a gya
korlat. Isten azt kívánja, ne csak dicsekedjünk e szóval, 
hanem valóban vizsgáljuk meg cselekedeteinket, indu
latainkat, gyakorlatilag változtunk-e? Az az ember, 
aki csak beszél, de nem teszi, amit mond, hitelét veszti, 
ellehetetlenül azon a helyen, ahol van, mennie kell. 
Isten azt akarja, hogy maradj övé!

HÉTFŐ A megtérés és a béke segítene rajtatok. Ezs 
30,15 (lP t 3,10-11 Mk 1,32-39 Gál 5,16-26). Szomorú 
igazság, hogy e két szó nagyon terheltté vált az egyház
ban. Vannak, akik begörcsölnek, ha megtérésre hívják 
őket. Fontos tisztázni, hogy aki megtért, nem felsőbb- 
rendűbb a többinél és nem különlegesebb, nem is hivat
kozhat erre az aktusra, csupán úgy, hogy Isten munká
jára teszi a hangsúlyt. A megtérés: örökélet-kérdés. 
„Tehermentesítenünk” kell, hogy ne békétlenséget 
okozzon, hanem békét és egységet,... egységet a Krisz
tusban. így menekülünk meg.

KEDD A z  egyedül bölcs Istené a dicsőség a Jézus 
Krisztus által örökkön-örökké. Róm 16,27 (Zsolt 
18,50 Jer 17,12-17 Gál 6,1-10). Istent dicsőíteni nem 
alázatoskodó és megalázó hajlongás. Amíg megtudod 
tenni és nem csupán póz, addig nem emberek előtt 
hajbókolsz, nem is tárgyak uralkodnak rajtad. Amíg 
elismered Isten bölcs döntéseit, „emelt fővel járhatsz”. 
Isten dicsőítése nem gerinctelen hízelgés, hanem fel
emelő, erőt adó ünnep, nem érdemszerzés, hanem a 
gonosz elleni harc eszköze.

SZERDA Jaj a pásztoroknak, akik magukat legeltet
ték! Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztorok
nak? Ez 34,2 (2Tim 2,15 Mik 7,18-20 Gál 6,11-18).

A pásztor egyenlő pap, lelkész, igazság nem felmentés 
a más munkakörben dolgozóknak. Ha keresztyén lé
tedre még nem fedezted fel a nyájadat, a rád bízottakat, 
ha még mindig titkolod -  mert előnyösebb - ,  azt, hogy 
keresztyén vagy, ez önzés. Legeltetni annyit tesz, mint 
enni adni..., az élet kenyerét és az élő vizet, ingyen... 
tehát mindenkinek.

CSÜTÖRTÖK Mivel tehát a világ a saját bölcsessége 
után nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, 
tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által 
üdvözítse a hívőket. lK or 1,21 (Dán 2,22 4Móz 
12,1-15 Jel 1,1-3). Kérdés, hogy akarta-e megismerni? 
Az is kegyelem, hogy Isten az embernél még „próbál
kozik”. Ma is bolondság elhinni azt, amit az ész nem 
képes ellenőrizni, de Isten nem a „bolondját járatta” 
velünk, hanem Fiát, aki valóban megváltott, ha hiszed, 
ha nem... És ez így tetszett Istennek, ezért egyedül ő t  
érdemes komolyan venni.

PÉNTEK Én vagyok a mindenható Isten, jáij énelőttem 
és légy feddhetetlen! lM óz 17,1 (lPét 1,15 2Móz 15, 
22-27 Jel 1,4-8). Nem arról van szó, hogy Isten udvari- 
askodik velünk, és arról sem, hogy Őt „orránál fogva 
vezessük”. „Járj énelőttem”, ez egy meghatározott 
irány, és Isten felmagasztaló szava. így lett Jákobból, 
a „Csaló”-ból Izráel, „Isten harcosa”, belőlem, a bű
nösből Isten megváltotta. Amikor „arcát feléd fordít
ja” és „szemeivel tanácsol téged” igazzá akar tenni. Egy 
szavába kerül csak... és neked?

SZOMBAT Nem a félelemnek lelkét adta nekünk az 
Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. 
2Tim 1,7 (Zsolt 71,16 Júd 20-25 Jel 1,9-11). A harag, 
a hirtelenkedés, az indulatoskodás gyökere a félelem. 
Nem feltétlenül az emberektől való félelem, inkább 
attól, hogy nem fogadnak el bennünket, személyünket, 
ha nem adnak igazat, vagy nem engedelmeskednek. 
Ha átadod életedet Istennek, akkor az Ő Lelke erőssé 
és józanná tesz a szeretetre, amely az Isten szerinti 
egyenrangúság nyugalma. Fűke Szabolcs

P a p v á la s z tá s
Fiatal lelkész áll a jómódú vidé

ki gyülekezet szószékén. Bemutat
kozó beszédét mondja a jerikói 
vak koldusról szóló textus alapján. 
És elhangzik a személyes igei üze
net is:

-  Testvéreim, ti vagytok a jeri
kói koldusok.

Az eredmény: felháborodás és 
tiltakozás -  mi nem vagyunk kol
dusok! És -  nem választják meg a 
jelöltet.

Hát igen. Amikor „telibetalál” 
valakit az ige -  az első reagálás 
többnyire a tiltakozás. „Én nem!” 
Persze az említett jómódú nagy 
gyülekezet anyagi vonalon tényleg 
nem volt koldus. De itt nem a kül
ső, hanem a belső koldus állapot
ról, szegénységről, a bűnről van 
szó.

Az embernek egyébként minden 
életkorban megvan a maga vélt 
gazdagsága! Eszembe ju t egy régi 
emlék. Egyházi óvoda 80 kisgye
rekkel. Dezsőké sápadt, beesett ar
cú, éppen nagy betegség után van. 
Odamegyek hozzá. Megszólítom, 
mire csillogó szemmel egy papírt 
vesz elő. Büszkén bontja ki kis ke

zével: 5 rézgomb és 2 nagy üveg
gomb kerül elő.

-  Ez mind az enyém -  mondja 
mosolyogva - ,  anyuka mindet ne
kem ad ta ...

Aztán később is -  van „gazdag
ságunk” . A testi szépség, tehetség, 
diploma. Később siker, gyerekek, 
unokák és valahogy minden élet
korban elhangzik a laodiceai gyü
lekezet ismert dicsekedése: „Gaz
dag vagyok, meggazdagodtam... 
és nincs szükségem semmire”. Öre
gen talán ez így m ódosul: Megöre
gedtem, de mégis gazdag vagyok, 
emlékeimben. Ez a vélt gazdagság 
azt is jelenti, gazdag vagyok, nincs 
szükségem Megváltóra. Életem 
példaszerű volt...

Jézus szánalommal néz minden 
embert, aki gazdagnak tartja ma
gát Őnélküle. Az irigyelt gazdag 
ifjúnak szánalommal mondja: Egy 
fogyatkozásod van. A teli kam rá
val dicsekvő gazdagnak odakiált
ja: Bolond, ez éjjel elkérik a te lel
kedet, amiket gyűjtöttél, kiéi lesz
nek?

Jézus nem irigyli gazdagságun
kat. De rá akar ébreszteni arra,

hogy minden felhalmozott földi 
vagyon és kincs sem képes feledtet
ni és elleplezni bűneinket. M ind
annyian a bűntől kifosztott koldu
sok vagyunk. Ezen nem segítenek 
Dezsőké csodálatos üveggombjai, 
vagy később sem segít az irigyelt 
luxus autó, a modern lakás, sőt az 
egész világ sem.

És gyárthatunk reklámozott 
mosószereket, melyek hófehérre 
mossák a legpiszkosabb ruhát is — 
olyan mosószer nincs, amely eltá
volítja szívünk feketeségét.

De ha belátjuk végre, és meg- 
valljuk koldus mivoltunkat, és 
benső szegénységünket, Jézus vére 
megtisztít minket bűntől. így áll 
elénk a bűnbocsánat Királya, Jé
zus -  a bűnösök, a bűntől kifosz
tott koldusok barátja.

Bár ne tiltakoznál te sem az el
len, hogy te vagy a nyomorult, a 
szánalmas és a szegény a vak és a 
mezítelen (Jel 3,17), és minden vélt 
gazdagságod mellett is tudnál sze
gény bűnösként térdre hullani a 
kereszt alatt és megköszönni Jézus 
érted is ontott vérét. M ert ez egyet
len m aradandó gazdagságunk.

Gáncs Aladár

Haláláról csak lapzárta után tudtunk rövid hírt adni. Életéröl, munkássá
gáról később emlékezünk majd meg. Most Zászkaliczky Péter Deák téri 
igazgató lelkész temetési prédikációjából közlünk részleteket, reá emlékezve.

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet meg
tartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad 
nekem az Úr ama napon." 2Tim 4,7-8

Hitelesnek érzem ezt Szentágo- 
thai János testvérem ravatalánál is. 
Mint minden temetés, a számvetés 
alkalma ez is. Futását elvégezte. Az 
ő harca is nemes volt, ami sajátosan 
értékeset jelent. így értékeljük, így 
érezhetjük ezt valamennyien: egy 
sajátosan értékes, nemes harcú élet 
zárult le halálával...

Nem az én tisztem erről szólni, őt 
a Tudományos Akadémia, az egye
tem, az orvosi kar, a tudományos 
pályatársak nevében búcsúztatni. 
Megteszik ezt az utánam  szólók 
nálam jobban, akik munkatársai, 
pályatársai, tanítványai voltak, 
akik ilyen minőségben lehettek 
hozzá közel. És így lesz egésszé a 
temetés alkalma is, ha elhangzik 
mindaz, amit Szentágothai János 
jelentett a tudománynak, hazájá
nak, s nem túlzás: az emberiség
nek, -  valamennyiünknek. Amit az 
életére visszanéző Pál apostol egy
szerű szavakkal így foglal össze: 
Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem... Az én fel
adatom ebben arról szólni, ami az 
én küldetésem, amit helyettem nem 
mond el más, s ami szintén hozzá

tartozik Szentágothai János életé
nek teljességéhez is.

Pál igy folytatja: a hitet megtar
tottam... Boldog ember az, aki így 
tud visszanézni. Szentágothai János 
testvéremet úgy ismertem, mint aki 
ezt is el tudta mondani. Úgy ismer
tem, mint akinek az élete, a tudomá
nya és a hite egy.

Alig egy éve egy vele készített be
szélgetést egész Európában sugá
rozta egy műholdas evangeüzáció. 
Benne így vallott hitéről: „Az Isten
hitemnek egyik legerősebb oszlopa 
és támasza az a csodálatom, hogy a 
világ, az élő természet milyen csodá
latos berendezkedésű, milyen haj
szálpontosan illeszkednek össze a 
legkülönbözőbb állatok, növények, 
tehát minden élőlény akár a vízben, 
akár barlangok mélyén, akár a ma
gas hegyeken, akár az Északi-sark 
közelében élnek is... Ez a csodálatos 
harmónia és szépség, amilyennek én 
a teremtett világot látom, énbennem 
azt a gondolatot ébreszti, hogy ez 
nyilvánvalóan nem jöhetett létre 
magától vagy véletlenül, hanem 
emögött egy Teremtő gondolata, 
egy Teremtő akarata kell legyen.”

A hitet megtartottam -  hiteles szó 
ez itt is.

Hite végigkísérte életét. Jelen volt 
gyermekkorában. Meghatározó 
légkör volt az otthonban, ahol szü
letett.

Beszédes tanúja egy Biblia, ame
lyet -  56 éve múlt -  esküvőtök alkal
mával dedikálva nyújtott át neked. 
Benne az írás: Szeretett Alicémnak, 
az esküvőnk napján... Nem szoba
dísznek szánta, hanem biztos talaj
nak, amire ráépülhet az életetek...

A hit végigkísérte a családi min
dennapokat. A Szentírás a családi 
beszélgetésekben, áhítatokon rend
szeresen előkerült. Családi körben, 
gyermek és szülők közösségében a 
Biblia egy-egy mondata, története 
az Isten keresésének, az Istenre talá
lásnak útja, eszköze volt.

Hite jelen volt nyilatkozataiban, 
beszélgetésekben. Soha nem volt ez 
kirekesztő, sőt nyitott minden érték 
felé...

Hite jelen volt abban a halálon 
túlnéző reménységben is, amiről Pál 
apostol így vall: „Végezetre eltéte
tett nekem az igazság koronája, me
lyet megád nekem az Ú r ama na
pon” . A már idézett, egy éve vele 
történt televíziós beszélgetés így 
folytatódott: „Ebben a korban már 
fel kell készülnöm arra, hogy nem 
maradhatok itt végleg e földön, és 
föl kell készülnöm arra, hogy a halál 
után egy más formában kell tovább

A VASÁRNAP
NAGYVIZIT
Jn 5,1-17

Kedves nyári emlékként él ben
nem a gyülekezeti hittanosokkal 
borgátai gyógyfürdőben eltöltött 
egy hét. Hittanosaimmal pihenni, 
fürödni mentünk. Örültünk a 
nyárnak. Tudtuk, sokan sokféle 
céllal, vággyal érkeztek. Jöttek, 
akik fájó tagjaik fájdalmát szeret
ték volna csillapítani, mások műtét 
utáni megmerevedett izmaikat sze
rették volna fellazítani. Mindezt a 
víz segítségével, gyógyító erejével.

Az igazán kedves emlék, amely 
emlékként ehhez a pihenőhelyhez 
fűz, hogy itt a sok ismeretlen em
ber között is, mindenki füle halla
tára lehetett tudni, kik vagyunk, 
hogy egy gyülekezet tagjaiként va
gyunk ott. A gyerekek szólítottak, 
mint hittanórán: Tisztelendő bá
csi! -  és a pihenő emberek fülét, 
szívét megütötte ez a megszólítás. 
Voltak, akik tekintetükkel keres
tek és szerettek volna megtalálni. 
Nem volt könnyű, m ert én is ha
sonló öltözékben voltam, mint 
mindenki más. Figyelve a gyerekek 
újbóli szólító szavára sokan meg
találtak, arcukról a következő 
m ondatot olvastam le. Itt is.!?

O tt a jeruzsálemi Betesda fürdő
ben sokan várták a gyógyulást. 
Egy nap megérkezett Jézus. Meny
nyire lélegzetelállító a pillanat, 
ahogyan egymásra nézhetnek gyó
gyulásra várók és egészségesek. 
Mennyire vágyódhatnak a bete
gek, bénák, sorvadásosok az 
„egészségesek” egészségére, meny
nyire félhetnek az „egészségesek”, 
hogy ne járjanak úgy, m int akik 
bénák, sorvadásosok.

M int egy valódi nagyvizitnél, Jé
zusnak megmutatják a betegeket, 
elmondanak róluk mindent, amit 
tudnak, közben reménykedve föl
felé tekintenek: Isten m ikor tesz 
csodát? A sok sajnálatra méltó kö
zött m egm utatják Betesda csodá
já t, a harmincnyolc éve béna em
bert. Még m ost is reménykedik, 
még m ost is bízik. Nem  adja fel, 
vár rendületlenül, vár tántorítha- 
tatlanul!

Jézus m indazt, am it lát, m ind
azt, am it hall, nem  engedi el a szíve 
mellett. A nagyvizit folytatódik. 
Megismerve a béna embert, Jézus

ZENÉS ÁHÍTAT 
október 16-án, vasárnap 18 órakor 

a Deák téri templomban 
G. FR. HÄNDEL: MESSIÁS 

CÍMŰ ORATÓRIUMÁT 
ELŐADJA A NORTORFI 
ST. MARTIN KANTOREI 

VEZÉNYEL 
GÜNTER BONGERT

A Budapesti Evangélikus (Fasori) 
Gimnázium felvételt hirdet a jelenleg 
VIII. általános iskolai osztályba járó 
tanulók részére. Alapkövetelmény a jó 
iskolai bizonyítvány és az egyházzal 
való kapcsolat. Felvételi vizsgára való 
jelentkezési lapok az iskolában, a faso
ri lelkészi -  valamint az ország esperesi 
hivatalaiban kaphatók szeptember vé
gétől. Jelenkezési határidő: október 17. 
A Gimnázium címe: 1071 Budapest, 
Városligeti fasor 17-21.

Jubileumi orgonaestet tartunk 1994. 
október 15-én szombaton este 6 órai 
kezdettel a zuglói evangélikum temp
lomban (1147 Budapest Lőcsei út 32.) 
abból az alkalomból, hogy 10 éve épült 
a templom orgonája. Orgonái: Trajtler 
Gábor orgonaművész, az orgona terve
zője és Finta Gergely orgonaművész, a 
templom orgonistája. Közreműködik: 
a Zuglói Evangélikus Gyülekezet ének
kara Kapiné Detky Eszter vezetésével.

élnem. Én arra vonatkozólag nem 
óhajtok különösebb spekulációkba 
merülni, hogy mi történik akkor. Az 
én számomra tökéletes megnyug
vást ad, hogy Isten, aki ilyen csodá
latos természetet tudott megterem
teni, ilyen csodálatos világegyete
met, az egy újabb teremtés, tehát a 
feltámadás utáni ember számára 
ugyanolyan, sőt ezeknél kim ond
hatatlanul szebbet tartogat szá
m unkra.” Ez a mi reménységünk: 
Isten kim ondhatatlanul szebbet 
tartogat szám unkra...

M egint egy adalék életéből. Élet
rajzaiba is nemegyszer beírta ön
vallom ásként: „Nem azé, aki akar
ja , és nem is azé, aki fut, hanem  a 
könyörülő Istené (Róm  9,16). F u
tását elvégezte, a könyörülő Isten 
hazahívta. Szentágothai János ne
mes harcát, élete futását így avatta 
beteljesüléssé a halál.

IGEJE

el kezd beszélgetni a beteggel. Jé
zust megrázhatta az a hosszú idő, 
az a harmincnyolc év, amit a béna 
bénán tö ltö tt el. Ez a harminc- 
nyolc év több, m int Jézus Földön 
tö ltött élete. Jézus előtt átszalad
hatott egész élete, tizenkét évesen 
a jeruzsálemi templomban, a názá
reti műhely forgácsillata, Keresz
telő János ítélő szava, csónak a 
Genezáret taván ..., és még pár esz
tendő.

Beszélni, beszélgetni kell, itt a 
felszín alatt kincs rejtezik, feltétlen 
Istenben bízó hit. Jézus beszélgeté
sében egyszerre a lényegre tér rá: 
„Akarsz-e meggyógyulni?” A vá
lasz kim ondatlanul is harm inc
nyolcéve: akarok. Nem az akarat
tal, nem a hittel, hanem a segítség
gel van a baj. A kérdés mennyire 
tapintatos: „Akarsz-e meggyó
gyulni?” Idős, elfáradt, beteges 
embereket ismerve, tudom , lenné
nek, kik így felelnének: U ram , Is
tenem, elfáradtam , fogadd el éle
tem, hadd tehessem le életem ter
hét.

A hit nem fogyott el, az Ú r an
gyala is időnként leszállt, csak a 
segítő kéz hiányzott egy életen át. 
A béna, ránézve Jézusra, átgon
dolhatja életét, hányszor jó  lett 
volna ez a segítő kéz, ez a biztató 
szó. M ost itt van a segítség, csak a 
víz pihen.

A látlelet, a diagnózis kész, foly
tatódik a nagyvizit. A gyógyítás 
nagyon egyszerű, istenien egysze
rű. Terem tő, egészséget teremtő 
szó. Sokan m ondhatnák: hogy ez 
nekünk nem ju to tt eszünkbe. Ez 
nem ész kérdése, ez hit kérdése! 
„Kelj fel, vedd az ágyadat és já r j !”

Az első ú t -  ünnep lévén -  sok
szorosan is a tem plom ba vezetett, 
hálaadásra a gyógyulásért, meg
szentelésre a szom batért. O tt is Jé
zussal találkozott! M erre visz a Te 
u tad  és kivel találkozol?

Béres László

IMÁDKOZZUNK!
Szerető mennyei Atyám, köszönöm az 
életet és az egészséget, amivel megaján
dékoztál! Akik betegségben szenvednek, 
azokat segítsd a gyógyulásban, adj szá
mukra reményt és segítő ápoló kezeket! 
Ámen.

Igét hirdet: Dr. Muntag Andor teoló
giai tanár. Minden érdeklődőt szeretet
tel várunk. A belépés díjtalan.

BUDAPEST-ANGYALFÖLD 
A gyülekezet szeretetvendégséget 

rendez 1994. október 9-én du. 4 órai 
kezdettel. (Kassák L. u. 22.), melyen 
Böröcz Sándor ny. lelkész tart beszá
moló visszaemlékezést. Minden érdek
lődőt szeretettel várnak.

Október 14-én, pénteken du. 6 órai 
kezdettel orgonahangverseny lesz a 
templomban, melyen Peskó György or
gonaművész és tanítványai szolgálnak. 
-  Belépés díjtalan!

SOPRONNÉMETI 
A gyülekezet új templomának alap

kőletételét 1994. október 16-án, vasár
nap de. 11 órakor tartják. Az ünnepi 
szolgálatot Szebik Imre püspök végzi. 
Szeretettel várják az érdeklődőket.

EVANGÉLIKUS 
ÉRTELMISÉGI MŰHELY 

Következő beszélgetésünket a Deák 
téri Gimnázium dísztermében (Bp. V. 
Sütő u. 2.) -  1994. okt. 14-én, pénteken 
1/2 7 kor tartjuk

Napirenden szerepel: Igei meditáció 
(Bencze Imre) Előadás megbeszéléssel: 
E gyházunk anyagi kérdései m a  (Dr. Só
lyom Jenő) Előadás megbeszéléssel: 
E gyházunk szerepvállalása a társada
lomban. Só vagy tükör? (Dr. Hafen- 
scher Károly) Első megbeszélésünk ki
értékelése (Poós László)

Minden érdeklődőt szeretettel hí
vunk és várunk!

Marc Lienhard professzor, a Strass- 
burgi Egyetem Protestáns Teológiai 
Karának dékánja 1994. október 14-én, 
pénteken, 10.00 órakor előadást tart az 
Evangélikus Teológiai Akadémián „A 
reformáció, a protestantizmus és Euró
pa” címmel. Áz előadásra minden ér
deklődőt szeretettel várunk.

ÉRTESÍTÉS
Október 11-én, kedden du. 5 órakor 

Lázár Ervinnel beszélget Albert Zsuzsa 
és a közönség. Múzeum u. 17.

A Galgagutai Evangélikus Lelkészi 
Hivatal új telefonszáma: (35) 378 271.

KERESZTELÉS
A miskolci evangélikus templomban 

szeptember 17-én keresztelte meg Nagy 
Edina és Dojcsák Vazul első gyermekét, 
Debórát a kisleány dédnagyapja, dr. 
Nagy Gyula, az Északi Evangélikus 
Egyházkerület nyugalmazott püspöke.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. október 9.
I., Bécsikapa tér de. 9. (úrv .) if]. H afen

scher K áro ly , de. 10. (ném et) D ietrich  Tigge- 
m a n ; de. 11. (úrv.) Szebik Im re ; du . 4 « é r 
m ek szeretet vendégség, d u . 6. B ozóky Éva; 
XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. M adocsai 
M ik ló s; Modori u. 6. de. fel 10. Czizmazia 
sá n d o r; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de . fél 11. Szilas A ttila ; Csilagbegy, III., Má
tyás kir. u. 31. ...; Óbuda, III., Dévai B. M. 
tér de. 10. B álin t L ász ló ; Üjpest, IV. Leib- 
stück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy L ajos; V. 
Deák tér 4. de. 9. (ú rv .) C serhátiné  Szabó 
Izab e lla ; de . 11. (ú rv .)  P in té r  K á ro ly ; du . 5. 
szeretetvendégség. VII., Városligeti fasor 17. 
de . 11. (ú rv .)  D r. M u n ta g  A n d o r, d u . 6. 
N agy  Z o ltá n ; v m ., Üllői út 24. de. fél 11. 
K ertész  G é z a ; VED:, Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) C selovszky F e ren c ; VED., Kará
csony S. a. 31-33. de. 9. K ertész  G é z a ; VIII., 
Vajda P. u .33. de. fél 10. F ab in y  T a m ás ; IX. 
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. d r. R édey P á l ; 
Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. Fab iny  
T a m ás ; X. Kerepesi út 69. de. 8. Szabóné 
M á tra i M a ria n n a ; Kelenföld XI., Bocskai út 
10. de. 8. M issu ra  T ib o r, de. 11. Csepregi 
A n d rá s ; du . 6. M issu ra  T ib o r ;  XI., Német
völgyi út 138. de. 9. Ferenczy  E rzséb e t; Bu- 
dahegyvidék, XII., Tarcsay V. u. 11. de. 9. 
(ú rv .)  K őszeghy  T a m ás , de. 11. (ú rv .) K ő- 
szeghy T a m ás , du . fél 7. U rb á n  E sz te r; XIII., 
Kassák Lajos u. 22. de. 10. if]. K endeh  
G y ö rg y ; XIII., Frangepán u. 43. de. 8. if]. 
K endeh  G y ö rg y ; XIV. Lőcsei út 32. de. 11. 
(ú rv .) S zabóné  M á tra i  M a ria n n a ; XIV. 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. S zabóné  M átra i 
M a ria n n a ; Pestújhely, XV. Templom tér. de. 
10. Bízik L ász ló ; Rákospalota, XV, Régifóti 
út 73. Nagytemplom de. 10. Bolla Á rp á d ; 
Rákosszentmihály, XIV., Hősök tere de. 10. 
d r . K a m e r  Á g o s to n ; Cinkota, XVI., Bat
thyány I., u. de. fél 11. Szalay  T a m á s ; Má
tyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Szalay 
T a m á s ; Rákoshegy XVII., Tessedik tér. de. 
9. F ű k e  Szabo lcs; Rákoscsaba, XVII., Péceli 
út 146. de. 9. (ú rv .)  K o sa  L ász ló ; Rákoske
resztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. F ű k e  
S zab o lc s ; Rákosliget, XVII., Gózon Gyula u. 
de. 11. K o sa  L á sz ló ; Pestszentlörinc, XVili., 
Kossuth té r  3 . de. 10. H avasi K á lé m á n ; Pest- 
szentimre XVIII., Rákóczi út 33. ref. templom 
de. háro m n eg y ed  8. H avasi K á lm á n ; Kis
pest, XIX. Templom té r  1. de. 10. Széli Bul
csú ; Kispest, Hungária út 37. de . 8. Széli 
B u lc sú ; Pestszenterzsébet, XX. Ady E . u. 89. 
de. 10. G y ő ri J á n o s  S ám u el; Csepel, XXI., 
Deák tér. de . fél 11. L ehoczky  E n d re ; Buda
fok, XXU., Játék u. 16. de. 11. S o ly m ár G á 
b o r ;  Budaörs (ref. templom) de. 9.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 19. VASÁRNAP az oltárterítő 
színe: zöld. A délelőtti istentisztelet ol- 
tári igéje: lKor 6,19-20; az igehirdetés 
alapigéje: Jn 5,1-17.

JÓ  REGGELT ADJ, ISTENEM! 
címmel egyházunk ifjúsági műsorát köz
vetíti a TV 1. október 8-án, szombaton 
reggel 8 órakor.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 17.20-17.35-ig, 49 m-es rövid
hullám, 5885 kHz. október 8. szombat: 
Missziói Híradó a dunaújvárosi temp
lomépítésről. október 9. vasárnap: 
„Nincsen más név” -  Keveházi László. 
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa. Pf. 19.

DR. HARMATI BÉLA PÜSPÖK
MEGLÁTOGATTA A MARKÓT
Hetek óta szorgalmasan készültek a 

fogvatartottak a Markó utcai „előze
tesben” Szent István ünnepi műsoruk
ra. A lánycsoport -  Görög Tibor lelkész 
rendezésében -  versekkel, énekkel, ci
gánytánccal hétről hétre boldog volt, 
hogy a kánikula alatt a zárkákból egy 
hűvösebb teremben gyülekezhetett ösz- 
sze és gyakorolhattak. Augusztus 19- 
én került sor az ünnepi műsor előadá
sára. A nagyterem megtelt a tisztekkel 
és a fogvatartottakkal.

Nagy öröm volt, hogy az alkalmat 
megtisztelte látogatásával dr. Harmati 
Béla püspök is. Sőt szólt is az egybe
gyűltekhez. Az ünnep belső értékeiről. 
Dr. Csordás Sándor ezredes-parancs
nok és Jónás Bertalan alezredes öröm
mel mondták: „A m i életünkben eddig  
nem történt m eg, hogy egy püspök ellá
togasson hozzánk, s  ez fe le jthete tlen  
m indnyájunk szám ára."

34 éves B ékés m egyei ped ag ó g u slán y  v árja  
d ip lom ás, h itb e n  é lő  fia ta lem b er b e m u ta tk o 
z ó  s o ra it  h ázasság  céljábó l. Je lige: „ Ö rö k k é 
v a ló  és je len lev ő ” .

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Ollói út 24.
Telefon: 133-6438; 134-3567 
Árusítja a  Kiadóhivatal é s  a 
Magyar Posta RT.

Index: 25 211 ISSN 0133-1302 

Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(940063/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij: fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza 1

E vangélikus
É le t
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SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 20. VASÁRNAP

ÁRA: 25 Ft

___________ A jövő reménye mellett
elviselhetőbbek lesznek a világ bajai 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A u g u s t i n u s

A TARTALOMBÓL

EGYHÁZZENEI KONFERENCIA 
A VALDENSEKNÉL

EGYHÁZ A LIBERALIZMUSBAN 
-  LIBERALIZMUS AZ EGYHÁZBAN

KÍNOS TITKAINK A felújított budavári templom ünnepi istentisztelete

Jubileumi év kezdődött Budavárán...
tása  pedig lehetővé te tte  a h uzat 
m egszüntetését éppen úgy, m in t 
a  tu ris ták  gyülekezetét nem  za
varó  nézelődését.

A z igényes m u n k á t a  B arokk  
K ft. végezte Szendi M iklós veze
tésével. A z irány ítást az  építési 
b izo ttság  élén álló Benczúr L ász
ló Y bl-díjas építészm érnök, vári 
p resb iter végezte -  Gryllusz Vil
m os segítségével. A k ik  itt do lgoz
tak  -  a k á r a  kivitelező, ak á r a 
gyülekezet részéről - ,  va lóban  a 
legszebbet ad tá k  Istennek , s ezzel 
a  gyülekezetnek is nagy  ö rö m ö t 
szereztek.

Az állványok eltűn tek , a  m es
terem berek levonultak , a  gyüle
kezet azó ta  bo ldogan  élvezi az 
Isten  ügyéhez m éltó környezetet, 
ahova valóban  hazajöhet.

A  há laadás n ap ján ak  estéjén 
P eskó G yörgy  orgonam űvész 
szolgált egyházzenei á h íta t kere
tében  M uffat, W alther, Bach és 
L iszt m űvekkel.

Ilyen  je les a lk a lo m m al kez
d ő d ö tt  h á t  a  ju b ileu m i so ro 
za t, m elynek  a lk a lm a iró l la 
p u n k  h asá b ja in  is h ír t  ad u n k  
m ajd .

HK

ÖKUMENIZMUS 
MAGYARORSZÁGON MA

Egy felm érés összefoglalása

Az ökum enikus Tanulm ányi K özpont ez év (1994) februárjában 7 
kérdést tartalm azó kérdőívet ju tta to tt el a 27 reform átus és a 16 evangéli
kus egyházmegyéhez és néhány baptista lelkipásztorhoz, hogy felmérést 
készítsen a hazai ökumenikus helyzetről. Ez a M agyarországi Egyházak 
ökum enikus Tanácsa elnökének, dr. Harmati Béla evangélikus elnök
püspöknek kezdeményezésére és felkérésére történt.

K ettő s ju b ileu m o t ünnepel a 
B udavári Egyházközség az
1994-95-ös m unkaévben. A  gyü
lekezet 150 éve a laku lt, a  tem p
lom  100 éve épült.

Term észetes igény, hogy ezt a 
kettős ünnepet m éltó  környezet
ben és m éltó  m ó d o n  szeretné 
m egülni a váriak  közössége.

E zért in d u lt el a  nagy m u n k a : 
a  tem plom  m egújítása. M ai 
anyagi körülm ényeink k ö zö tt a 
p resb itérium  először a  belső re
noválásra  g o n d o lh a to tt, s csak a 
táv lati tervek k ö zö tt szerepel a 
külső  jav ítás, megszépítés.

M ire  m egkezdődnek a  soko l
dalú  ünnepi p ro g ram o k  (igehir- 
detés- és e lőadássorozatok , k iál
lítások  és hangversenyek), elké
szült a  belső felújítás. E zért a d o tt 
h á lá t a  gyülekezet -  az ünnepso 
ro za t ny itányakén t -  szeptem ber 
25-én, vasárnap  délelő tt az isten
tiszteleten. E gyü tt szolgáltak  a 
gyülekezet lelkészei, az igét Sze- 
bik Im re  püspök , budavári lel
kész h irdette . A  vasárnap  igéje 
a lap ján  te tte  fel a  k é rd é s t: m iért 
renoválunk  tem plom ot?  A  vá
laszt nem  egyszerűen a  gyüleke
zettől vártuk . Jézus szavára fi
gyeltünk, aki a kisgyermekek pél
dájával m u ta to tt rá  a tanítványi 
élet titkára , küldetésére, felelőssé
gére, s az egyház szolgálatára.

A  jelenlevők szeme önkéntele
nül is végigpásztázta a  m egújult 
fa lakat, a  m ívesen kezelt fafelüle
teket, s a be já ra tná l fogadó 
Szentlélek-jelképtől lassan az ol
tá r té r  új ékessége felé fo rd u lt fi
gyelm ünk. Schneller Vilmos te r
vei szerint új kö rab lak  díszíti az 
eddig pu ritán  apszist, s az  isten- 
tisztelet a la tt odasü tő  n ap  az 
üvegen á t  ezer színben rajzo lt 
g lóriá t az egyszerű, o ltá r  fölé 
m agasodó kereszt köré.

A z ú jrafestett falak  színükkel 
kifejezik a gyülekezet meleg kö 
zösségét, a  m egújíto tt világítás 
nem  csak a  jó  lá tás t segíti elő, de 
a tem plom  ünnepélyességét is 
emeli. A  b e já ra t újszerű k ialak í

A kérdőívekre 59 válasz érke
zett, jóllehet azt 53 címre küldtük 
ki. Az a körülmény, hogy ilyen 
nagyszámú válasz érkezett, azt 
m utatja, hogy a feltett kérdések és 
az általuk érintett problém ák való
sak és foglalkoztatják a lelkipász
to rokat és gyülekezeteket.

Természetes, hogy -  m int m in
den közvélemény-kutatás eredmé
nye -  az így beszerzett adatok sem 
nyújtanak teljes és pontos képet a 
hazai ökumenizmusról, de a főbb 
irányvonalakat és a helyzet jellem
zőit érzékeltetik.

Sajnos, az orthodox egyházak 
véleményét nem kértük, és így az ő 
adataik nem állnak rendelkezé
sünkre. A felmérést egy vagy két év 
múlva tervezi megismételni az 
ökum enikus Tanulm ányi Köz
pont majd szélesebb körben, az 
orthodoxok és m ások bevonásá
val.

1. Kérdés: M ik  a tapasztalatai a 
januári ökumenikus imahéttel kap
csolatban?

a) A válaszok többsége azt 
hangsúlyozza, hogy az ökum eni
kus imahét irán t növekszik az ér
deklődés. A  tapasztalatok o tt a leg
kedvezőbbek, ahol az imahétnek 
m ár több évtizedes hagyom ánya 
van.

b) Az im ahetet főleg a városi és 
a nagyobb gyülekezetekben tartják  
meg rendszeresen, és o tt „sikeres” , 
ahol a helyi lelkészek között jó  a 
kapcsolat. Ilyen helyeken „a ta
pasztalatok nagyon jók , m indig te
le vannak a tem plom ok” .

c) Némely helyen problém ás a 
róm ai katolikusok bekapcsolódá
sa, m ert „saját liturgiájukat akar
ják  alkalm azni” . „Ilyen helyeken a 
hívek élnek, a lelkészek pedig visz- 
szaélnek az alkalom m al” . A római

katolikus többségű helyeken és vi
dékeken nehezebben megy az ima
hét bevezetése, a római katolikusok 
„teológiai konzervatizmusa és a fel- 
sőbbségtől való félelem m iatt”.

d) Vannak olyan helyek is, ahol 
a róm ai katolikus plébános miatt 
nem tudják m egtartani az ökume
nikus imahetet, de vannak olyan 
helyek is, ahol az elzárkózó, öku- 
mené ellenes fundam entalista 
irányzat reform átus részről jelent
kezik. Ez a m agatartás -  ha kisebb 
mértékben is - ,  de jelen van evan
gélikus körökben is. A  szabadegy
házakhoz tartozó csoportok -  tö r
ténelmi egyházak tapasztalatai 
szerint -  általában elzárkózóak.

e) Problém át okoz, hogy némely 
helyeken az alliansz im ahetet is 
meghirdetik és m egtartják. A két 
időpont zavart kelt és megosztja a 
híveket. Javaslat: az imahetet egy
ségesíteni kell!

f) összefoglalásként megállapít
ható : a helyzet területenként vál
tozó, s vegyes elemeket, sőt ellent
m ondásokat is m utat, de az irány
zat és a fejlődés jellege: pozitív vál
tozás.

2. Kérdés: Van-e az imahéten kí
vül is közös alkalom ?

a) Igen erős hagyom ánnyá lett a 
református-evangélikus közös re- 
form ációs emlékünnepély. (O któ
ber 31.) Ehhez némely helyeken a 
baptisták is csatlakoznak újabban.

b) Legerőteljesebben jelentkezik 
a társadalm i alkalm akkor (nemze
ti ünnepeken) ta rto tt „ökumenikus 
istentiszteletek” igényének növe
kedése (emléktábla-avatás, évfor
duló). Ezt a „díszökumenét” azon
ban a lelkészek több helyen helyte
lenítik.

F olyta tás a  3. oldalon

T l? rü  H j A U S EM ÉVEL LÁ SSU K  A V IL Á G O l
. A szeptemberi tanévnyitások befejezője minden évben a hónap közepén induló oktatás 

megkezdése a Teológiai Akadémián. Szeptember 24-én ünnepi istentisztelettel és akadémiai 
üléssel indult meg a munka. S z e b i k  I m r e  püspök igehirdetésével nem csupán az év
nyitónak, de a meginduló tanévnek is alapot adott, amikor L k  11,34-36 alapján arról 
prédikált: Jézus szemével lássuk a világot és az egyházat.

A test lámpása a szem. Az ember szemé
lyiségét meghatározza a szem tekintete. Jé
zusban Isten világossága ragyogja be vilá
gunkat, ezt a világosságot vehetjük át. 
Szólt arról, hogy mi milyennek látjuk a 
világot, az egyházat és Istent. Lehet, hogy 
keveset látunk a világból, ezért csak a rossz 
híreket fogjuk fel. Lehet, hogy nagyon szá
nalomra méltónak látjuk az egyházat és 
elesettnek. Lehet, hogy azt várjuk, miért 
nem lép már közbe Isten és tesz rendet e 
világban és az egyházban. De vegyük tudo
másul: Isten gyakran elrejtőzködő Isten. 
De a kereszten kinyilatkoztatta magát és ez 
szól ma nekünk. Az a fontos, hogy ö min
ket Jézuson keresztül néz és lát.

Az új tanév küszöbén tanárok és hallga
tók, elsőévesek és tanulmányaikat befeje
zők egyaránt vegyék tudomásul: Lát az 
Isten és szeret! Az ő szemével nézzünk Teo
lógiai Akadémiánkra, az ő szemével lássuk 
a világot!

Az istentisztelet énekes liturgiáját Zász- 
kaliczky Pál igazgató végezte. A teológiai 
hallgatók a harsonakórussal és énekkarral 
vettek részt.

Az ünnepi ülést az akadémia vezetője, 
dr. Reuss András rektor nyitotta meg és 
vezette le. Elmondta bevezetőjében, hogy 
az új Szervezeti és működési szabályzat el
készült, jóváhagyása után ennek útmuta
tása szerint végzi munkáját az akadémia, 
és ennek következtében változott meg a 
vezető státusa is. Ezentúl akadémiánkat 
rektor irányítja, neve pedig: Teológiai 
Akadémia -  Hittudományi Egyetem.

Ugyancsak bevezetőjében emlékezett

I. évfolyamos teológiai hallgatók

meg arról az örvendetes eseményről, hogy 
dr. Fabiny Tibor, az egyháztörténeti tan
szék vezetője e napokban töltötte be 70. 
életévét és tartotta 25 éves tanári jubileu
mát. Meleg szeretettel köszöntötte tanár
társát az ülés színe előtt, a hallgatók pedig 
virágcsokorral köszöntötték tanárukat.

A rektor ezután felolvasta székfoglaló 
előadását, melynek ezt a címet adta: Egy
ház a liberalizmusban -  liberalizmus az 
egyházban. A z  aktuális témájú és iránymu
tató előadást lapunk más részén folytatás
ban közöljük.

Székfoglaló beszéde után bejelentette, 
hogy ma az akadémiának 127 hallgatója 
van, közülük 20-nál többen félévre vagy 
egy évre külföldi egyetemeken végeznek 
tanulmányokat. Az újonnan felvett első
évesek száma 25. (Névsorukat és gyüleke
zeteiket alább közöljük.) Az akadémián 
folyó munkát újabb tanárok, előadók se
gítik. Jutta Hausmann, a bajor egyház 
küldötteként Neuendettelsauból érkezett 
és az Ótestamentumi Tanszék keretében 
tart előadásokat. Idegennyelvi Tanszéken 
dr. Szentpéteriné Balogh Marianne tanít 
modern nyelveket. Finta Gergely fiatal or
gonaművészünk az egyházzenei tanszéken 
dolgozik tanársegédi minőségben. Fehér 
Károly szombathelyi lelkész a Gyakorlati 
Tanszék munkáját segíti előadások tartá
sával.

A rektori hivatal adminisztrációs és 
szervezési munkálatait Csorba István főtit
kári minőségben végzi.

Bejelentette a rektor, hogy a vizsgáikat 
halasztók közül többen eredményes vizs

gát tettek: Fülöp Attila, Kozma Lívia, 
Veress István, Kecskeméti Pál, Sándor 
Gyula Mátyás, Vandlik Pál.

Dr. Harmati Béla püspök-elnök szólt 
befejezésül az ünnepi ülés hallgatóihoz. 
Kiemelte, hogy ami itt történik, az egyház 
szeme előtt is folyik, ma a teológiának el
sőbbsége van közöttünk. Ugyanakkor, 
amikor Isten szeme előtt állunk mindany- 
nyián, ez a munka a társadalom szeme előtt 
is folyik, hiszen a társadalomnak is szüksé
ge van a teológiára.

Az akadémia rektora kézfogással vette 
fel a hallgatók sorába a 25 első éves hall
gatót és a hittantanári szakra beiratkozott 
4 hallgatót. Levelező hittantanári tagoza
ton további 52 hallgató készül még szolgá
latára az akadémián.

Tóth-Szöllős Mihály

TEOLÓGIAI HALLGATÓK 
I. ÉVFOLYAM

Bozorády, András Nyíregyháza 
Eszlényi Ákos Csornád 
Fodor Ildikó (unitárius) Budapest 
Galántai Veronika Nagytarcsa 
Galgóczi Lívia Miskolc 
Győry Péter Nagytarcsa 
Herpay Gábor Nyíregyháza 
Kézdy Péter Budapest-Hegyvidék 
Kollár Zsolt Vanyarc 
Körmendy Gál Kristóf Győr 
Kővágó Anita Kondoros 
Lábossá Péter Kötcse 
Lajtos János Ácsa 
Nagy Zoltán Rimaszombat 
Nagy Szilvia Surd 
Péter Zoltán Budapest-Fasor 
Prjevara Györgyi Szarvas 
Sdmeczi Géza Tata 
Szlanka Henrietta Kiskőrös 
Túri Krisztina Farmos 
Vancsai József Tata

HITTANTANÁROK 
Gömböcz Elvira Répcelak 
Mády Erzsébet Budapest-Kelenföld 
Réthey Prikkel Brigitta Budapest-Óbuda 
Tomcsányi Laura Budapest-Kelenföld

Kelj fel és járj!
Előző szám unkban  „beharan 

gozó” cikk je len t m eg a  Pilisen, 
A lbertiben  és Irsán  novem ber
5 -6 -á ra  tervezett országos evan- 
gélizációról. N agyon  kell im ád
koznunk, hogy ne nosztalgikus 
élm ény legyen, hanem  m egtérés
re hívó és ind ító  á ld o tt alkalom . 
N égy héttel későbbre, decem ber 
3-ra regionális evangélizációkat 
tervezünk a  következő gyüleke
zetekben : B udapest-Z ugló , C ső
vár, M iskolc, N yíregyháza, 
O rosháza, Szekszárd, G yőr, 
Szom bathely. M ind  a  nyolc gyü
lekezetben azonos alapigével és 
lényegében azonos program m al. 
T alán  sokunkban  felvetődik a 
k é rd és : m iért ez a  nagy nekibuz
dulás, m i haszna lehet ezeknek 
az  evangélizációknak?

M ég a  nyolcvanas években, a 
rendszerváltás e lő tt ha llo ttam  
egy h aso n la to t az egyház állapo
tán ak  jellemzésére. A z állam ha
talom  az egyház m ozgási, cselek
vési lehetőségeit anny ira  ko rlá 
toz ta , bén íto tta , hogy tolószékbe 
kényszerült, önálló  já rá s ra  kép
telen em berhez hasonlít, de még 
önálló  ak a ra ta  sem lehet, hiszen 
csak o d a ju th a t  el, ahova  gyám o- 
lító ja, gondozója  elsegíti. T u 
dom , ez a  hason la t sem tökéletes,

és a  valós helyzetnek csak egy 
részét szemlélteti. M égis kifeje
zőnek éreztem  és érzem  m a is, a 
m egváltozott körülm ények kö 
z ö tt is.

Az elm últ négy évben gyakor
latilag m egszűntek az egyház 
m űködését korlátozó  intézkedé
sek. Ú jra  m egnyíltak a  korábban  
bezárt lehetőségek. Lehetnek is
koláink, ta r th a tu n k  h ittan ó rá 
kat, m issziós m unkát végezhe
tünk  a  kó rházakban , a  ka tonák  
közö tt, a  börtönökben . M űsor
idő t kap tu n k  a  rád ióban  és a  te
levízióban, nem  korlátozzák  saj
tótevékenységünket. N agyon 
ö rü lünk  ezeknek a  lehetőségek
nek, ugyanakkor azonban  érez
zük, képtelenek vagyunk megfe
lelni az új k ih ívásoknak. D rága 
és ta lán  vissza nem  térő  lehetősé
geket szalasztunk el, am ikor egy
h ázunknak  a  tá rsadalom  előtti 
m egnyilvánulásaiból nem  tűnik  
ki egyértelm űen, hogy mi hordo
zó i és továbbadói vagyunk 
U runktól kapo tt legdrágább kin
csünknek, az evangéliumnak.

A z idézett példát a  jelen hely
zetre alkalm azva: rem énytelen 
an n ak  az önálló  já rá sra  képtelen 
tolószékesnek az esete, akinek 
éplábú  em berek futóversenyén

kellene részt vennie. M it tehet? 
K érheti jó a k a ra té  emberek segít
ségét, vagy beszerezhet pl. akku
m ulátoros hajtású szuper-toló
kocsit.

Javulhatnak  az egyház m űkö
désének technikai vagy környe
zeti feltételei, de mi ne ezekben 
reménykedjünk. A m i reménysé
günk csak az a Jézus Krisztus le
het, aki a kapernaum i bénának 
(Lk 5,17-28) és a Bethesda tavá
nál gyógyulásra váró 38 éve bé
nának  (Jn 5,1-9) azt m ondta: 
Kelj f e l  és já rj!  N ekünk m a azzal 
a  hittel kell Jézus elé vinni a mi 
erőtlen egyházunkat, ahogyan a 
kapem aum iak  a te tő t m egbont
va, Jézus elé leeresztették a  bénát. 
Nem  a tolókocsit kell összkomfor- 
tositani, hanem talpra kell állni! 
Saját erőből azonban nem megy, 
csak m egtért em berekből álló, 
m egújított egyház képes erre. Ezt 
a  m egújulást szeretnék szolgálni 
az evangélizációk. E rre hívjuk 
egyházunk m inden tagját, külön 
szeretettel is azokat, akik  gyen
gülni érzik hitüket, elveszni re
ménységüket, m egoldhatatlan
nak  életük kérdéseit, elveszett
nek üdvösségüket. Legyen ra j
tunk  az Ú r áldása.

Dr. Győri József
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jfts GYERMEKEKNEK

Olykor elrejtőznék...
Elbújnék egy nagy kő mögé.
Ilyenkor a többiek nem látnák az arcomat.
Nem vennék észre a zavart, az ijedtséget, 
és nem gúnyolnának, ha nem tudom leplezni félelmemet. 
Nem tudnának szomorúságomról sem, mert csak a hideg, 
kemény követ látnák.
Néha úgy érzem: elbújnék, s olykor meg is teszem.
Csak az a baj, hogy ilyenkor senki sem tudja m egkérdezni: 
M i bánt? M iért vagy szomorú?

H át kérlek, hengerítsd el, Uram, a köveket, 
és segíts vállalnom saját arcomat!

i

BEPILLANTÁS  
A PÉLDÁZATOK VILÁGÁBA

A fügefa példája
E sorozat legutóbbi részében arról olvashatta

tok, hogy a palesztinai szőlőskertek képéhez 
hozzátartozott a fügefa. Az évente kétszer is 
termést hozó növény gyümölcse az alapvető élel
miszerek közé tartozott. Nem csoda hát, hogy 
Jézus is többször említi példázataiban. A múlt 
alkalommal már olvashattatok egyet, most idéz
zünk fel egy másik igét, ahol Jézus a fügefa 
képének felhasználásával próbálja mondaniva
lóját megfoghatóbbá tenni hallgatói számára.

„Okuljatok a fügefa példáján: amikor már 
zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy 
közel van a nyár. így ti is, amikor mindezt látjá
tok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó 
előtt.”

Palesztinában a legtöbb fa örökzöld növény: 
a ciprusfák, pálmák, olajfák, cédrusok mind 
egész évben zöldéinek, leveleiket folyamatosan, 
szinte észrevétlenül cserélik. A fügefa viszont a 
télre teljesen lehullajtja lombját, s csak tavaszra 
nőnek újra levelei. Viszont a csupasz ágakon 
kihajtó levelek mellett egyből gyümölcs is terem.

Jézus hallgatói számára a fügefa képe nagyon 
szemléletesen ábrázolhatja, hogy a halál után 
újra a megelevenedett élet következik. A csu
pasz, holtnak tűnő ágakon rügy fakad, a telet 
felváltja a küszöbön álló meleg, napos nyár : az 
alvást követi az ébredés, a halált pedig a feltáma
dás.
FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Ha a cipőm beszélni 
tudna...”

Ebben a játékban egy tárgy „szólalt meg”, és 
beszélt magáról, hétről hétre elmondva valamit. 
A ti feladatotok volt kitalálni, hogy miről van 
szó. A megoldásért annál több pont járt, minél 
hamarabb sikerült rájönni a megfejtésre. Akik 
hamar kitalálták, melyik ez a keresett tárgy, 
azok még plusz kérdésekre is felelhettek! A rossz 
tippekért viszont pontlevonás járt!

A keresett tárgy önmagáról szóló mondatai a 
következők voltak:

„Néhány asszonynak nagy fejtörést okoztam .”
„Igen nagy vagyok.”
„Lepecsételtek.”
„Egyesek szerint angyal, mások szerint föld

rengés mozdított el.”
Amint azt többen kitaláltátok, ez a tárgy nem 

volt más, mint a Jézus sírját záró kő.
A plusz kérdésekre a válaszok: Jézus szenve

déstörténetét idegen szóval passiónak nevezik. 
A keresztet cirénei Simon segített vinni. Jézust 
Arimátiai József temette el.

A helyes megfejtést beküldők neveit lapunk 
egy későbbi számában olvashatjátok.

Csak hasonló!
A két kép nagyon hasonló, mégsem egyforma, 

mert 6 apró részletben eltérnek egymástól. M e
lyik ez a 6 részlet?

(Ez a rejtvény nem beküldendő, de a megfej
tőknek gratulálok!)

A gyermekrovat készítői stábjának ebne: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

E g y h á z z e n e i  k o n f e r e n c i a  a  v a l d e n s e k n é l

Az Európai Evangélikus (protestáns) Egyházzenei 
Konferencia szervezete egy évvel ezelőtt Budapesten 
tartotta gyűlését, ez évben az olaszországi Torre Pellice 
adott helyet e jelentős eseménynek. A tizenhárom tag
ország harmincegy egyházzenei szervezetéből hatvan 
küldött vett részt rajta.

Torre Pellice az észak-olaszországi Torino mellett 
fekszik, egy gyönyörű, havasoktól körülvett völgyben.
A község a valdens egyház központja. Itt van iskolájuk, 
értékes, régiségekben bővelkedő könyvtáruk, konferen
ciákra alkalmas létesítményeik, templomuk, üdülőjük. 
Olaszország e területén, a francia és svájci határ köze
lében húzódnak a Valdens-völgyek, ahol kivételesen a 
protestánsok vannak többségben. Az olaszországi val
dens egyház 31 000 megkonfirmált egyháztagot tart 
nyilván.

Eredetüket a 12. századra vezetik vissza. Ekkor 
emelte fe l  szavát Vald Péter a középkori egyház vissza
élései ellen, és lett a szegények apostola. Egyetlen kin
csét, a Bibliát lefordította a hozzá gyülekezett egyszerű 
embereknek, és igemagyarázatával igyekezett felemel
ni a szellemileg elmaradott néprétegeket. Jelszavuk: 
Lux luceat in tenebris -  a fény világít a sötétségben -  
adott erőt a rejtőző völgyekben élőknek. A z üldözések 
miatt istentiszteleteiket és összejöveteleiket titkosan, 
barlangokban, hegyi legelőkön tartották. A reformáció 
hajnalán felfedezték: gondolataikkal nincsenek egye
dül. Testvérekre találva 1532-ben csatlakoztak a svájci 
reformációhoz. Ezelőtt és ezután is sok üldöztetést kel
lett elszenvedniük. 1685-ben elűzték őket otthonaikból, 
az ottmaradottakat pedig kiirtották.

Ideiglenesen a francia nyelvű Svájcban kaptak ott
hont, majd hősies küzdelmek árán visszaszerezték régi 
lakóhelyüket. Innen ered kétnyelvűségük. Egymás kö 
zött sokszor franciául beszélnek, de négyszólamú éne
keskönyvük olasz nyelvű. Templomaik nagyon egysze
rűek, hasonlítanak a magyar református templomok 
berendezéséhez. Híveik fe le  a Valdens-völgyekben la
kik, a többiek Rómában és Szicíliában. Kis létszámuk 
ellenére az olasz kultúra jelentős tényezői. Konferenciá
ik, intézményeik a szellemi felemelkedést szolgálják. 
Nyitottságukra jellemző, hogy nem sokkal ezelőtt avat

ták fe l  Torre Pelliceben az Európa Tanács által is 
elismert többnyelvű gimnáziumukat. A z itt szerzett 
érettségit Európában mindenütt elfogadják.

A kis egyházak jó l ismert szeretetével vettek körül 
bennünket, külföldről érkezett egyházzenészeket.
A konferencia fő  témája: „Miként adjunk indíttatást a 
gyermekeknek és fiataloknak az egyházzene művelésé
re és a gyülekezetben való éneklésre ?” A témaválasztás 
oka az az általános, keserű európai tapasztalat, hogy 
a gyermekek szinte éneklés nélkül nőnek fe l. O tthon a 
szülök nem énekelnek, az óvodákban és az iskolákban 
is mellékessé vált az éneklés. Ahogyan a televízió, a 
computer és a tesztlapok nem fejlesztik a beszédkészsé
get és a fantáziát, úgy a rádió, a walkmanek és a 
kommersz zene késztetik némaságra fiataljainkat.

Sajnos, ez a tapasztalat nemcsak a déli országokban, 
de Franciaországban vagy Hollandiában is. A  beszá
molók azt mutatták, hogy csak ott van gyermek- és 
ifjúsági énekkari kultúra, ahol az evangélikus egyházak 
felvállalják a főfoglalkozású kántori állások fenntartá
sát, s így a kántorok a gyülekezetekben hivatásszerűen 
foglalkoznak a gyermekénekkarokkal és az ifjúsági 
kórusokkal. Ezekben az egyházakban nincs is súlyos 
probléma a felnőtt gyülekezeti kórusok fenntartásával. 
Kiemelkedő ebből a szempontból a központilag jó l szer
vezett, fokozatosan felépített svéd gyermekénekkari 
munka. Érdekes volt a német egyházi beszámoló a 
fúvószenekari munkáról: ebbe a zenei szolgálatba nem
csak az ifjakat, hanem már a gyermekeket is bevonják.

A mi egyházunk számára ké t szempontból is tanulsá
gos volt ez a konferencia. A z egyik -  a valdens példán 
okulva levonhatjuk a következtetést - ,  ha kis létszámú 
is a magyar evangélikusság, mégis jelentős tényező 
lehet a magyarság lelki és szellemi életében. Ehhez 
azonban magunkhoz, hitünkhöz következetesen hűsé
geseknek kell maradnunk. Csak így lehetünk kovász. 
A másik tanulság: többet kellene tennünk gyülekezete
inkben a gyermekénekkarok lé fésüléséért, átgondolt 
irányításáért. Ez több irányban is jótékony hatást fe jte 
ne ki. Gyülekezeteink minden külső befolyás ellenére jó l 
éneklő gyülekezetek maradhatnának. Továbbá felnőtt 
énekkaraink természetes utánpótlást kapnának a felnő-

F I A T A L O K N A K

Én vagyok a feltám adás és az élet
Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a 

testvérem! H a előbb jöttél volna... - ,  talán megment
hetted volna, akkor még volt remény! M ost? így? 
Nem tudom, Uram. De abban biztos vagyok, hogy 
am it csak kérsz az Istentől, megadja neked!

Tudom, tudom! Feltám ad majd az utolsó napon. 
De addig mi lesz vele -  velünk? Hiányzik, olyan jó  
lenne, ha még közöttünk lenne! Nem tudom  elhinni, 
megérteni, hogy vége. Nincs tovább. Elment. Uram, 
ha itt lettél volna!

Uram, miért? Elveszítettem azt, akit nagyon szeret
tem. Olyan hirtelen jö tt az egész. M ost önvád gyötör: 
miért nem m utattam  ki jobban a szeretetem, amíg 
megtehettem volna? M iért szalasztottam el annyi le
hetőséget? M ár soha nem tudom  helyrehozni.

Sokszor kell megállnunk sírgödrök előtt. A halál 
jelenlét az életünkben. O tt áll, fekete ruhás valóságá
ban, ünnepélyesen, létünk állomásain. Valaki „ú tra
válik” belőlünk, közülünk, mellőlünk. Szegényebbek 
leszünk egy-egy arccal, tekintettel, jelenléttel. Közben 
arra gondolunk: egyszer eljön szám unkra is az a pilla
nat, am ikor el kell engednünk minden kapaszkodót, 
el kell engedni a múltat, az életünket: hiszen oda nem 
vihetünk semmit, egyedül kell indulni.

A halál o tt él bennünk. Alighogy megszülettünk, 
lassan-lassan m ár kezd haldokolni a szervezetünk: 
elhalnak szövetek, sejtek, egyre közelebb ju tunk  a 
végállomás felé.

Végállomás? Sokan vannak, akik szám ára a halál 
tényleg nem jelent mást. „Együnk, igyunk, holnap 
úgyis meghalunk” -  tartja  a m ondás. Ki kell használni 
minden lehetőséget, am it az élet kínál, aztán úgyis 
vége. Nincs tovább. Mégis, kevesen vannak, akik 
ebbe igazán bele tudnak törődni. Nem lehet, hogy 
csak ennyi lenne az emberi élet! ö tven , hatvan év, tele 
szenvedéssel, próbákkal, néha egy kis öröm  -  és aztán 
legördül a függöny: az előadás véget ért?  Csupa nagy 
betűvel ott áll az a feszítő, szívbe m arkoló kérdés az 
út végén: M IÉR T?

Erre a kérdésre van válasz. Mégis. Valaki egyszer 
azt m ondta : én vagyok a feltámadás és az élet. Sokan 
kigúnyolták Ő t ezért. Sokan értetlenkedve hallgatták. 
M ások egy vállrándítással elintézték a dolgot: nem 
tudja, mit beszél. N éhányan mégis megértették a sza
vát. Ázt hiszem, Ő maga akarta, és, engedte, hogy 
felfogják a Titkot. Azt a titkot, am it Ő maga igazolt, 
Ő maga látta to tt meg. M ert Ő volt a Titok. És Ó volt 
a megoldás, a titok nyitja is. Valaki egyszer így írt: 
„A szenvedés fekete kriptáját, a halál sötét éjszakáját 
beragyogta a föltám adt Üdvözítő diadala, s attól 
kezdve megváltozott a történelem, m egváltozott az 
élet értelmét faggató okoskodás: csak azóta vallhat
juk, hogy érdemes élni, m ióta meghalni is érdemes. És 
ezt a döntő fordulatot Krisztus föltám adásának kö
szönhetjük.”

Igen, nem tudunk belenyugodni, beletörődni a né
maságba, a felelet nélküli élet ürességébe, a halál vég
legességébe. M ert azon a húsvét reggelen a sírba zárt 
remény elől Valaki elhengerítette a nehéz követ, a 
halál sötétjét izzó ragyogás válto tta  föl.

„Mert fé n y  van minden tárgy fö lö tt,
A fá k  ragyognak, m int a sarkkörök.
S  jönnek sorban, derengő végtelen, 
fény-sapkában 92 elem, 
mind homlokán hordozva mását 
-  hiszem a test feltámadását."

(Nemes Nagy Ágnes: A tárgy fölött) 
Nem merném olvasni az evangéliumot, ha nem hin

ném azt a csodát, hogy Jézus legyőzte a halált. Miféle 
örömhír lenne az, amely arról számolna csak be, hogy 
a Mester meghalt, elvégezte küldetését itt a földön -  és 
eltemették? M it érne ez a  kijelentés önmagában, ha 
nem folytatódna úgy, hogy harm adnapon föltámadt, 
megjelent köztünk, Jézus él, kezéből ettünk...

Halál, hol a te fullánkod, hol a te győzelmed és 
erőd?

Isabell, egy tizenhat esztendős lány levelei és napló
jegyzetei tanúskodnak arról a küzdelemről, am it éle
tének utolsó évében, a halál ellen vív. Ez a naplóre
gény a halálról szól, mégis, az élet könyvévé válik. 
M enthetetlen rákbeteg, a poklok kínját, mélységeit

járja  meg, mégis eljut odáig -  hiszem, hogy Ő eljuttat
ja  odáig - ,  bogy ezt ír ja : „Bár eltökélten élni akarok, 
mégsem félek a baláltó l... Mindegy. Sorsomat Isten 
kezébe tettem le. A többi nem számít.” Tíz kemoterá
piás kezelést csinál végig, állapota hol javul, hol rosz- 
szabbodik, közben elveszti szép haját a kezelés hatá
sára, mégis terveket kovácsol: szeretne újra iskolába 
járni, azt akarja, hogy a család élete amennyire csak 
lehetséges, normális kerékvágásba térjen. Szülei és 
testvérei odaadó szeretettel kísérik az úton, „hazafe
lé”, azonban érzik : lassan teljesítőképességük határá
hoz érkeznek. Mégis: túlnőttek rajta. Isabell sűrítve 
élte meg utolsó éveben szinte az egész „normális élet
időt”, annyi élményben volt még része, annyi szeretetet 
kapott családjától, barátaitól. A halál elvesztette ellensé
ges arculatát, a kórházi szobában mintha minden nap 
vasárnap, pirosbetűs ünnep lett volna. Rájött arra, hogy 
a szeretet tényleg erősebb, még a halál sem állhat neki 
ellen. Egy kedves, talán a legkedvesebb barátnője írta 
egyszer Bellinek: „Jézus Krisztus eljött, hogy az életnek 
bőségét ajándékozza nekünk. Az első pillanatban nyil
ván azt mondod, ez badarság. Hogy lehet az élet bőségé- 

■ nek nevezni azt a töménytelen szenvedést, meg mindent. 
De Isten más mértékkel mér, részben felfoghatatlan is ez 
nekünk. H a azt mondja, „élet”, nem a hétköznapi életet 
érti, a jólétet, mondjuk, hanem azt, amiért élni valóban 
érdemes. Nem a komfortos lakást, a szórakozást, a 
gazdagságot. Isten másféle élettel ajándékoz m eg: az élet 
beteljesülesével, értelmével, a belső békével és derűvel. 
Ezt az életet kínálja fel valamennyiünknek. Rajtunk áll, 
hogy bízunk-e Benne, ráállunk-e, hogy így mondjam, 
ajánlatára. A rómaiakhoz intézett szavakból idézem, 
tartalom szerint: hogy Isten szeretetéből ki nem szakít
hat minket semmilyen erő, sem élet, sem halál. Az Isten
nek való élet sosem szűnik meg, az örökké tart, mert nem 
befolyásolhatja kívülről semmi. Jelenti ez azt, hogy Te 
merőben függetlenül attól, hogy a terápia sikeres-e vagy 
sem, élhetsz. Isten mindig Veled marad, Ő ad Neked erőt 
a szorongásokkal szemben is.”

Belli el tudja mondani: „Betegségemet, veszélyezte
tettségemet Isten ajándékának tekintem." Hihetetlen 
mértékű belső változás ment végbe benne, a tizenéves 
lány felnőtt, érett gondolkodású nővé vált. Gondolatai
val, könyvével azt szerette volna, ha mind több ember
nek adhatna bátorságot, derűje sugárzásával elvéve tő
lük talán a halál félelmét.

így búcsúzik: „Találkozunk az én paradicsomomban!"
(Christel és Isabell Zachert: Belli Várlak otthon, a

Paradicsomban...!)
Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?... 

De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi 
Urunk, Jézus Krisztus által! Hála az Istennek, mi húsvét 
örömébe kapaszkodva vállalhatjuk az életet!

„Élet, feltámadás én vagyok. Halál felett élet fénye  
ragyog.
Sírba roskadónak élő remény; én vagyok, csak én va- 1

1. Ne siettesd a dolgokat, eseményeket, mindennek eljön 
az ideje; ne foszd meg magadat a várakozás örömétől, 
legyen időd megtudni, ki vagy!

2. Ne kívánd azt, amit más kapott, vedd észre, mid van, 
mid nincs; így kaphatod pontosan azt, amire szükséged 
van, amit használhatsz, amit továbbadhatsz!

3. Ne csapj be másokat, se cselekedettel, se hallgatással! 
A hamisság nemcsak másokat vezet félre, hanem téged 
is.

4. Ne ítélj elhamarkodottan, ne véleményeddel siess má
sok segítségére, ne elégedj meg a látszattal, nézz mögé, 
mert megölheti azt, aki ellen szól!

5. Ne félj a szenvedéstől, jobbá tesz; ne sajnáld magadat, 
mert az önsajnálat iszonyú rabság, nem enged örülni, 
lépni, helyedet megkeresni!

6. Ne feledkezz meg arról, honnan jöttél, hova mész, ki 
vezetett át mindenen!

Legyen veled az, amit kaptál, amit megértettél, ez lesz
iránytűd a későbbi lépéseknél! __

(Ablonczy Agnes: Adj találós mesét) 
-  részlet -

vek vő gyermek, és ifjúsági kórusokból. Végül pedig a 
legmagasabb, az egyik legértékesebb európai kultúr- 
kincs, a musica sacra megmaradását szolgálná, ha f ia 
taljaink belenőnének a kórusmuzsika e nemes szolgála
tába.

Trajtler Gábor

Nem jó a kínnak szánatlan 
maradni...

(Vallomás Szokolay Sándor 
„...Ergo sum” című zenekari művéről)

A  „meg nem gondolt gondolat” fájó sebként sajog a 
szívben. Ä gondolatot szent jogként adja az Isten -  vi
gasztalásunkra. A „pillangó gondolat” gyógyír a  sebre. 
Az emberiségnek sohasem tám adt olyan gondolata, ame
lyet kőbe ne irt volna. A vigasztalóját megtaláló Jákob is 
fölállította a maga kövét Bételben. Hány hasonló kőre 
lenne szüksége a magyarnak, amikor „ezredévi szenvedés 
kér éltet vagy halált” ?

„A fájdalommal, gyermekek,
Tréfát ne űzzön versetek, 
lm , itt a szenvedés belül,
Am ott kívül a magyarázat!"

A magyarázatokból mindenkinek elege van. „ím, itt a 
szenvedés belül...” Szenvedő szívünket kellene most föl
emelni. Azé lesz, aki fölemeli! A világ leghosszabb folya
m ata az érzés megváltoztatása -  gondolat által. M a külö
nösen sok türelemre van szükség ahhoz, hogy legneme
sebb gondolataink érzületünkké válhassanak, mert „győ
zött az ész”, míg a gondolat „bölcs fájdalommal siratja 
ő t...” ! A XX. század világa hátat fordított a cédrusnak, 
a kételkedés meddő fáját táncolja körül -  fegyelmezetle
nül! E m odem  érzések zűrzavarában biztonságra, tá
maszra, nyugalomra, s főleg vigasztalásra m ár aüg talá
lunk. „Fortélyos félelem igazgat minket, s nem csalóka 
remény.” A  gonosz gondolatok kérlelhetetlen tetté akar
nak válni! A gondolkodó szív félelmében megremeg: At
tól fél, hogy megértik és nem attól, hogy félreértik, mert 
minden gondolat veszélyes, különösen az egyszerű.

Akik figyelemmel kísérik Szokolay Sándor zeneszerzői 
munkásságát, azok jól tudják, hogy ő korunk egyik nagy

vigasztalója. Operái, kantátái, zenekari és kórusművei az 
értelmes szívhez szólnak. Naprakész zeneszerző. Nem az 
események mögött kullog. Őszinte a hangja. Mindig azt 
mondja, amit gondol és azt gondolja, amit m ond! A kö
zelmúltban bem utatott új zenekari művében ismét felállí
totta népének a vigasztalás oszlopát. Az öttételes filozó
fiai remekműben létezésünk legfontosabb igéit helyezi 
szívünkre, mint megmaradásunk lehetséges tartópilléreit. 
Az igék a következő sorrendben szólalnak meg: G O N 
DOLKODOM , FÉLEK, ÖRÜLÖK, ELSZENVE
DEK, HISZEK.

Jaj népemnek, mert értelem nélküli -  kiált föl a próféta. 
Többet kellene gpndolkodnunk! Félnünk és féltenünk is 
jobban kellene. Es örülnünk is. Van minek és van kinek! 
De igaz az a megállapítás is, hogy tűrőképességünk elérte 
a nullapontot. Reményeinkről nem is beszélve... Az igék 
csak kevéssé hatnak rank, ha nem készülünk föl befoga
dásukra. Ahogy a hit hallásból van, az örömök is, befoga
dás által. Senki nem m arad öröm nélkül, aki ezt a letisz
tult, csendes, tiszta és új hangvételű zenét hallgatja és be
fogadja.

A „modem” zenével sokan vannak úgy, hogy gyorsan 
elfordulnak tőle. Pedig a könnyen hihetőt nem érdemes 
elhinni. S amit nem érdemes elhinni, azt szolgálni sem 
szabad! Nem vagyok hajlandó szolgálni azt, amiben nem 
hiszek. Szokolay dallamos zenéje segít nekünk elhinni a 
nehezen hihetőt. Megtalálta és megmutatja,mindenkinek 
az egyetlen igazi öröm öt: M ÁSOKNAK É L N I! Ezen a 
ponton pedig a filozófia m ár átlép a teológiába. Az 
„...ÉRG O  SÜM ” című zenekari m ű ui. teológiailag is 
igaz. Amit ebben az öt tételben átélünk, az nem más, mint 
az ember története a bűnesettől a megváltásig. A tudás 
fájától indultunk. A félelemmel folytattuk. De Isten az 
evangéliumot, az örömhírt adta. Krisztus szenvedett -  
bűneinkért. S azóta hittel nézünk a keresztfára! G O N 
DOLKODOM  -T E H Á T  H ISZEK ! -szólal meg a zene
kari m ű zárótételében, vüágon túli hangszerelésben a cso
dálatos C-dúr akkord!

Az ősbemutató a Magyar Rádió Szimfonikus Zeneka
rának évadnyitó hangversenyén hangzott el, új vezető
karnagyuk, a Londonból hazatért Vásáry Tamás vezény
letével. A hír szerint a nyüvános hangverseny egyúttal a 
mű lemezfelvétele is volt. Köszönjük Szokolay Sándor 
első Sopronban írt müvének szent szolgálatát.

Welder Sándor



Kínos titkaink (I.)
„Orvosok betegségből, papok 
ínbői élnek -  ha e kettő nem vol- 
i, nem is kellenének” -  m ondta 
ilaki. H a l Csakhogy lépten- 
/omon belebotlunk egymás és 
ímagunk nyilvánvaló, vagy „fű 
atti” vétkeibe. U tóbbiról lesz 
őst szó két rövid zsoltárszakasz 
9,13-14 és 90,7-8) kapcsán.
Nem turkálni akarunk homályos 
ágainkban, vagy bűnvadászként 
lba lőni mindenre, amire csak 
hét, hogy ily m ódon ügyeskedve, 
inéi nagyobb szorongást kelt- 
nk főleg az érzékenyebb lelkűek- 
;n, akik erre „vevők” . Ez amúgy 
titkos indulata lehet rámenős lei
m unkásoknak, netalán egész ke- 
rességi irányzatoknak, akik/ 
nelyek „mennydörgés fiaiként” 
Ik  3,17 +  Lk 9,54) szinte ráron- 
nak a megtérítendőkre, s nem 
ijlamosak észrevenni, hogy ma- 
pulatív módszert alkalmaznak. 
l bűntudat felkorbácsolásának 
finomultabb mesterfogásai is 
innak, de az így összetákolt 
negtérésből” inkább lelki zava- 
k lesznek, olykor súlyosak.) 
Eltitkolt vétkeinknél nem az a 
ij, hogy nem teregetjük ki őket -  
zel inkább visszaélnének - ,  ha
rn  az, hogy lassan talán semmis- 
k  tekintjük a történteket, amiből 
nétlődés lehet, s nem megbáná- 
s, valódi alázatosság, mely utób- 
emberi kapcsolatainkban kiváló 
»körjavító. Ilyenkor ugyanis egy- 
erűen nincs kedvünk fölényes
ünk  am it különben úgyis mások 
eznének meg ham arabb, nem 
agunk. A hiteles szerénységről is 
egsejthető, hogy nem üggyel- 
íjjal eszkábálták össze, hanem 
aját termés”, nem a kölcsönző- 
>1 hozták.
Kissé bonyolultabb változata 
nek, ha tudott hibázásunkat csak 
integetjük-takargatjuk, ahelyett 
>gy Isten elé vinnénk kipakolni. 
i efféle „süllyesztésből” könnyen 
lesz, hogy a kezeletlen baj szét- 

ivárog, s o tt okoz komplikációt, 
loI nem várnánk, pl. túlérzékeny- 
get abban a tém ában, amelyben 
csaptuk m agunkat. (A kár egy 
mló, de elhanyagolt fog, amely 
ívre, ízületre vagy vesére mehet.) 
élesebb értelmű, de ide is vág egy 
ozófus megjegyzése: „M inden 
slekedetünkre két okunk van. 
i egyik jó l hangzik, a másik az 
izi.”
„Jótetteink’’ legmélyebb indité- 
i sem mindig dicséretesek: kény- 
sredettség, polgári vagy „hívő” 
[érzethizlalás, belépőjegyváltás 
i kegyekbe, önmegnyugtatás, 
gy bárm i -  sokszor bevallatlan!

számítás. Anyagi ügyekben 
zakértők” olykor még biztatják

is a lelkészt: az emberek hiúságát 
célozza meg, ha eredményt akar. 
Ennél még mindig őszintébb volt 
az a hajdani pap, aki templomépí
tésre egy módos gazdától száz fo
rintot kért (ami akkor nagyon ko
moly summa volt). M ire az:

-  ö tvenet jó  szívvel adnék, tisz- 
teletes uram!

-  H át akkor adjon ötvenet jó  
szívvel, más ötvenet meg anélkül!

„Ilyen szentek vagyunk mi" -  
m ondhatjuk ismét Babits Mihály- 
lyal.

De ha m ár itt tartunk, el ne fe
lejtsük azt a ravaszságot, am ikor 
úgy fogalmazunk meg egy kérést, 
kijelentést, hogy arra csak a ne
künk tetsző választ lehessen adni. 
Egy irgalmatlanul bőbeszédű asz- 
szony, valahányszor lankadni látta 
elcsigázott hallgatóját, azt m ond
ta: „De hát ez m agát úgysem ér
dekli!” Erre persze ez volt az íra t
lanul kötelező válasz: „M ár hogy
ne érdekelne!” -  s még hazudni is 
„illett” . Bár az efféle álnokoskodás 
sem holtbiztos befektetés, ami
képp azt egy ifjú káplán esete éke
sen illusztrálja. Ő rájött, hogy ha 
nagy szerényen, de buzgón lebe
csüli a saját prédikációját, arra  me
netrendszerűen jön  a felmagaszta
ló cáfolat. Hanem  úgy a huszadik 
önócsárlására azt m ondta a sek
restyés :

-  N yugodjon meg, tisztelendő 
úr, hallottunk mi m ár sokkal rosz- 
szabbat is!

É rtékadatunkat hamis forrásból

KIKÖTŐ
A legrégibb evangélikus segélyszer

vezet névadója Gusztáv Adolf svéd ki
rály. A szervezet hamburgi főcsoportja 
idén ünnepelte 150 éves fennállását. Az 
ünnepségek szeptember 16-19. között 
Wedelben, Hamburg elővárosában zaj
lottak. Erre az alkalomra hívta meg 
W eisz Jenő, az ottani gyülekezet lelké
sze D r. H arm ati Béla  püspököt és K á
po sz ta  Lajos esperest, az itthoni Gusz
táv Adolf Segélyszervezet vezetőjét. 
Énekkarunk, az Evangélikzs Kántor
képző Mandák Kórusa is meghívást 
kapott az eseményre.

Rendhagyó módon, az ország egész 
területéről verbuválódott kórusunk öt 
éve alakult. Havonkénti fóti próbahét
végeinken készülünk különböző gyüle
kezeteinkben végzett szolgálatainkra. 
Somogy, Zala, Békés, Tolna és Nógrád 
megye, valamint Budapest gyülekeze
teiben énekeltünk már. Tavaly a mün
cheni egyházi napokra is eljutottunk. 
Az ország legtöbb kántorát összefogó 
kórust Ecsedi Z suzsa , H aferscher K á
roly és Balás István  vezetik. A fenti 
adatok csak azt nem árulják el amiért 
ez a kórus öt éve létezik -  a sokszor és 
sokféle formátumban megtapasztalt 
közösség élménye tart bennünket egy
be.

A Hamburgba vezető majd 1500 km 
buszutazás alatt szó szoros értelmében 
összerázódott közösségünk. Szükség is

is meríthetjük. Az egyik a vádoló 
póz, az aránytalan leszólás, az 
érezhetően túlzó felháborodás. Vi
gyázat : egyik sem azonos az építő 
bírálattal, hanem a magas lóról be
szélő felértékelését szolgálja, aki 
„természetesen” különbnek érzi 
m agát azoknál, akikről „megvan a 
véleménye” . A  m ások fölébe kere
kedni akarás mérgezi meg ilyenkor 
a szót. N etalán Shakespeare egyik 
m ondata illik ide: „Igazat m on
dasz, de rosszkor és tapintatla
nul.”

R okon jelenség a „sértődéskór”, 
am ikor sértés nem történt, csak a 
túlérzékeny embernek m intha tit
kos szükséglete volna a megbántó- 
dás -  hogy ennek alapján kifino
m ultabb lelkűnek érezhesse magát, 
lenézve „megsértőjét” . Az sem 
sokkal boldogabb, aki valóságos 
sérelmeket tárol lelki hűtőszekré
nyében, ahonnan azokat bárm ikor 
frissen előveheti, átélheti, s akár 
még kéjeleghet is ebben. Az ilyesmi 
azonban túl sok energiát emészt 
föl, s m ások életét is megkeserít
heti.

H a szokásszerűen széles ívben 
elkerüljük Isten „orcájának vilá
gosságát", belefonnyadunk bána
tainkba, talán még embergyűlölők 
is leszünk. Fájhat ugyan vaksi sze
m ünknek, ha belelobban az isteni 
fény, de az irgalom Krisztusa előtt 
igenis van megújulás!

Tessék -  szabad hozzá a bejárás.

Dr. Bodrog M iklós

volt az egymásra figyelésre, hiszen há
rom nap alatt négy szolgálat várt ránk. 
Vendéglátóink kérésére főként magyar 
zeneszerzők műveit énekeltük. A va
sárnap délelőtti ünnepi istentiszteleten 
való közreműködésünk volt ottlétünk 
csúcspontja a gyülekezet és a kórus 
számára egyaránt.

Az Elba torkolatához közel fekvő 
Wedelnek van egy egyedülálló neveze
tessége. A hamburgi kikötőbe tartó és 
az onnan távozó hajókat nemzeti him
nuszukkal köszöntik a wedeli ún. „Üd
vözlés partról.” A talán gépiesnek tűnő 
gesztus mögötti valódi vendégszerete
tet mi is megtapasztalhattuk vendéglá
tóinknál. Hűvös, de barátságos és sze
retetten „kikötőben” tölthettünk pár 
napot.

A valódi kikötőváros, Hamburg 
megismerésére sajnos csak egy rövid 
esténk és egy fél délutánunk maradt. 
Rengeteg hajó és hatalmas evangélikus 
templomok -  talán ez az ami mindany- 
nyiunkban megmaradt: mint új és szo
katlan élmény a rövid városnézés után.

A Hamburgi utunk során kapott po
zitív visszajelzések megerősítettek ab
ban, hogy megkezdett munkánkat ér
demes tovább folytatni. Reméljük, 
hogy itthoni „kikötőnk”, a Fóti Kán
torképző, tatarozása és nehéz anyagi 
helyzete ellenére terveink megvalósul
hatnak és szolgálatunk folytatódhat.

Rezessy Dorottya -  Urbán E s z te r  -  
Kertész Botond

• •

Okumenizmus Magyarországon ma
Evangélikus Élet 1994. o k t ó b e r  23.

Folytatás az 1. oldalról
c) Új vonás: a tipikusan ró

mai katolikus ünnepekhez kap
csolódó ökum enikus alkalmak 
megjelenése; pl. halo ttak  napján 
(általában a hősi emlékművek
nél) vagy az augusztus 20-ai ün
nepségek kapcsán.

d) Némely helyen kialakultak és 
jó  hatásúak az évenként kétszer- 
háromszor megtartott ökumenikus 
lelkész-találkozók és a helyi lelkészek 
ökumenikus imanapjai. Ez a gyakor
lat az okumenizmus fejlesztésének 
igen hatékony módja lehet. Egymás 
ünnepi alkalmaira (szeretetvendég- 
ség, templomszentelés, püspöki láto
gatás) egyre jobban eljárnak egymás
hoz a különböző felekezetek hivei. 
Régi szép szokás az is, hogy egymás 
templomának építéséhez segítséget 
nyújtanak.

e) Az egyháztagok többsége -  az 
adott válaszok szerint -  kifejezetten 
igényli az ökumenikus kapcsolatok 
ápolását; „többségük ugyanis ve
gyesházasságban él” . Emellett van
nak olyan helyek, ahol megerősödött 
a felekezetieskedés, de ez általában a 
kisebbség.

0  Több helyen ökumenikus kere
tek között tartották meg a nők Világ 
Imanapját. Új mozzanat a közös

ökumenikus hittan-tanévnyitó és zá
ró ünnepély.

3. Kérdés: Használják-e a gyüleke
zetekben az ökumenikus fordítású 
Miatyánk és az Apostolicum szöve
gét?

a) A válaszok többségéből az de
rült ki, hogy csak ökumenikus alkal
makkor.

b) Vannak azonban olyan helyek 
és vidékek, ahol majdnem kizárólag 
csak az új fordítást használják.

c) E tekintetben úgy látszik az 
evangélikusok elöljámak, mert szin
te kivétel nélkül mindenütt az új for
dítást alkalmazzák. A reformátusok 
ebben lényegesen hátrább vannak. 
Előfordul az is némely református 
gyülekezetben, hogy a 60 évvel ez
előtti, archaikus nyelvű szöveget 
használják. A római katolikusoknál 
a Miatyánk új fordítása (az ökume
nikus) általánosan bevezetett, benne 
van a misekönyvben. Jellemző az 
egyik válasz, amely megjegyzi, hogy 
„az Úri Ima és az Apostoli Hitvallás 
új fordítását az evangélikusok igen, a 
római katolikusok néha, a reformá
tusok még az imahéten sem alkal
mazzák”. (Ez a római katolikusok 
esetében csak a Miatyánkra vonat
kozik!) A baptisták általában beve
zették mind a kettőt.

4. Kérdés: A lelkipásztorok és a hí
vek szorgalmazzák-e az ökumenikus 
alkalmakat?

a) Az erre a kérdésre adott vála
szokból az derül ki, hogy a többség 
kívánja az ökumenikus alkalmakat. 
Többen megállapítják, hogy „min
den részről fennáll a komoly igény”. 
Vannak olyan gyülekezetek is, ahol a 
hívek jobban örülnek az ökumenikus 
együttműködésnek, mint a lelkészek, 
„akik vagy fundamentalisták, vagy 
nagyon fáradták.”

b) Külföldön erősen jelentkezik 
az a vágy, hogy az ökumenikus kap
csolatok, az egyházak közötti jó vi
szony nemzeti ünnepek alkalmain 
nyilvánuljon meg.

c) A kazuáliák esetében (kereszte
lés, házasságkötés, temetés) a hívek 
kifejezetten igénylik az ökumenikus 
jelleget, és örülnek annak, ha a lelké
szek együtt végzik ezeket a szolgála
tokat. Egyértelmű, hogy nagy szük
ség lenne az ilyen alkalmakkor hasz
nálható liturgiák kidolgozására.

d) Elszórtan előfordulnak olyan 
esetek, ahol visszaesés mutatkozik (a 
vegyesházasságok rendezetlen volta 
miatt), vagy ahol az ökumenizmust 
csak hivatalból, egyházi vezetők kép
viselik.
(Következő számunkban folytatjuk)

Áldjuk teremtünk...
Egyre hűvösebbek és borongósab- 

bak a napok. M ost különösen jó  ér
zés visszaemlékezni.

A Csengőd-Páhi-Kaskantyúi 
Társgyülekezet jelenlegi lelkészének 
szolgálata alatt először ment gyüle
kezeti kirándulásra. A végső úticé
lunk lelkészünk szavai szerint „itt
honról -  haza Zalaegerszegre” volt, ő 
ugyanis ott nőtt fel.

Augusztus 27-én, szombati napon 
fél hatkor indult kőrútjára buszunk. 
A kétnapos kirándulást Luther reg
geli imádságával és énekkel kezdtük. 
Többek között katolikus sofőrünk 
kérésére elénekeltük az Indulj az 
úton, előre nézz!... kezdetű éneket. 
Ez biztatás vplt mindannyiunknak. 
Először Simontomyán álltunk meg 
rövid pihenőre, majd Siófok követ
kezett. Itt megtekintettük az evangé
likus templomot és gyülekezeti há
zat, amely sok fáradtsággal, anyagi 
megterheléssel és jelentős finn támo
gatással épült fel, mint tudjuk, Ma- 
kovecz-.Imre tervei alapján. A har
madik megállóhelyünk Gyenesdiá- 
son volt, ahol megnézhettük a konfe- 
renciázóhelyet, valamint a szerete
totthont. Az idős nénik és bácsik na
gyon örültek látogatásunknak, és 
meghatották őket jelképes ajándéka
ink, az édesség, a szőlő, de főként a 
vers, melyet Varga Pétiké hozott 
Kaskantyúról és az ének, amit Klau
dia nevű kishúgom énekelt a ragyogó 
csillagos koronáról, amely vár reánk 
ama szép honban. Gyenesdiáson 
azon a napon ért véget egy egyhetes 
konferencia és így néhány szó erejéig

alkalmunk volt beszélgetni többek 
között Smidéliuszné Drobina Erzsé
bet lelkésznővel, aki Csengődről 
származik. Keszthelyen megnéztük a 
Festetich kastélyt. Néhányan közü
lünk már jártak itt, de így is nagyon 
szép élmény volt mindannyiunknak. 
Hálásak lehetünk Istennek, hogy ha
zánkban is vannak ilyen szép és jó  
állapotban lévő történelmi emlékhe
lyek. Ezután Hévizre mentünk, ahol 
a csoport egy része fürdött, a többiek 
pedig sétáltak. Röviddel hét óra után 
érkeztünk meg Zalaegerszegre. Szál
lásunk a Martos Flóra leánykollégi
umban volt. Vasárnap a kilenc óra
kor kezdődő istentiszteleten az igét 
Nagy Veronika lelkésznő hirdette. 
Kishúgom a címben idézett énekkel 
szolgált. Az istentisztelet után köl
csönösen üdvözölte egymást a két 
gyülekezet. Balogh András helyi lel
kész beszélt a gyülekezet múltjáról 
és jelenéről. Lelkésznőnk elmondta, 
hogy gyermekkorában mindig arra 
vágyott, hogy egyszer majd ő is áll
hasson ezen a szószéken és, hirdet

hesse az igét. Kívánsága teljesült, s 
ezúton buzdított mindenkit, hogy 
az imádkozásba bele ne fáradjon, 
mert Isten meghallgatja kérésünket 
és ha javunkra vannak, teljesíti is 
azokat.

Még ebéd előtt ellátogattunk a 
Göcseji Falumúzeumba. Meglát
hattuk, hogy déd-, ill. üknagyszüle- 
ink müyen körülmények között él
tek, milyen házakban laktak. Dél
után felmentünk a tv-toronyba. 
A panoráma nagyon gyönyörű volt. 
Nekünk, alföldieknek külön él
ményt jelentett a dimbes-dombos 
táj. Érdekes volt fülünknek az otta
ni beszéd is, azok a szavak, amelye
ket mi nem is ismerünk. Ezután lel
késznőnk és szülei láttak vendégül 
minket otthonukban egy kis süte
ményre, italra. Hamarosan elindul
tunk hazafelé. Tihany volt az utolsó 
„állomásunk” . Itt sajnáltuk, hogy a 
templom m ár bezárt, de így is ma
radt látnivaló. Emlékszem, minden
ki milyen jól érezte magát, gyerekek, 
fiatalok és idősek egyaránt. Fárad
tan, de lelkűnkben megújulva ér
tünk haza. Érezhettük utunk során, 
hogy velünk „vándorolt” Jézus.

Szeretném meg
köszönni Tisztelen
dő néninek a sok 
fáradozását! Ha Is
ten segít, jövőre 
szintén lesz gyüle
kezeti kirándulás.

Addig is áldjuk 
Teremtőnk...

Hulej Enikő 
1. oszt gimnáziumi 

tanuló

D R . R E U S S  A N D R Á S :

E gyház a liberalizmusban -  liberalizmus az egyházban
Elhangzott az Evangélikus Teológiai Akadémia 

tanévnyitó ünnepi ülésén, 1994. szeptember 24-én.

A vallásszabadságnak azt a kiteljesedését, amelyet a 
ílkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyhá- 
król” megalkotott 1990. évi IV. törvény hozott, a hazai 
yházak népe kétféleképpen éli meg, egyrészt örömmel, 
ásrészt pedig egyfajta csalódottsággal.
Vitathatatlan a lelkesedés és az öröm, hogy senki sem 
[tárolja be kívülről az egyházi élet kereteit és formáit, 
inem mindenki, minden lelkész, minden egyházközség 
heti, amire erejéből, képességeiből, anyagi lehetőségei- 
>1 futja. Az új lehetőségeknek, a korlátlan lehetőségek- 
k  szinte mámorában élünk még mindig. Nemcsak azt 
sszük, amit lehet, hanem mintha mindent ki akarnánk 
óbálni, amit lehet. Nem mindig az ésszerűség szerint 
ink a lehetőségekkel, hanem sokszor mintha az a vágy 
zetne, hogy a szabadság adta lehetőségeket mindenki 
ilön-külön is kipróbálja, mint valami új játékot. Az egy- 
iz szolgálatának az érdeke, az energiáinkkal való éssze- 
gazdálkodás, sáfárkodás érdeke, de a modem kor vív- 

ányainak szakszerű használata azonban sokkal inkább 
;t kívánná, hogy erőinket mindenféle szempontból 
yesítsük. Helyzetünket még mindig egy kicsit a szabad- 
g mámoraként lehet jellemezni, amelyben -  remélhető- 
l -  nem a keserű ébredés, hanem a józanság ideje követ- 
szik el.
Az elmondottakon túl szinte sokkolta a közvéleményt,
: egyházi közvéleményt is, hogy a vallásszabadság dek- 
rálásával nem csak a vallás, a hit gyakorlásának sza- 
idsága érkezett el, hanem vele együtt mindenféle sza- 
idság is. Meglepetést kelt, hogy a vallásszabadság meg- 
rdetése mindenféle szabadság biztosítását is jelenti, 
em úgy képzelték sokan, hogy az ellenfelek ugyanolyan 
abadságot élveznek majd. Nem úgy, hogy a rosszra 
iló szabadság éppúgy garantált, mint a jó ra való sza- 
tdság. A következetes lelkiismereti és vallásszabadság 
rvényi deklarálása ezért az első pillanatban csalódást is 
.ozott. Nem ilyennek képzeltük a szabadságot, amikor 
ég csak vágyódtunk utána. Nem a mi szabadságunk 
tt el, hanem mindenki szabadsága, vagyis a pluralizmus 
a liberalizmus ideje, amely ebben a mértékben koráb- 
in sem egyházi, sem társadalmi szempontból vizsgálva 
kérdést, nem volt ismert hazánkban.
Elsietett lenne, de sekélyes is, ha sok embernek, köz- 
k keresztyéneknek erre a meglepődésére és csalódására 
beavatottak és tapasztaltak fölényével tekintenének 
:ok, akik ezt „előre tudták”. Túl egyszerű lenne ezt a 
alódást és értetlenséget maradiságnak bélyegezni és 
;y kezelni. Vannak ugyan már tapasztalataink, de még 
!m tudjuk igazán, hová vezet a pluralista és liberális

társadalom útja, még ha nem is tudunk jobbat elkép- 
zeln

A. elmondottakból most m ár egyértelmű lehet, hogy 
a szabadságot ennek az előadásnak az összefüggésében 
úgy értem, mint azt a helyzetet, amikor az egyénnek a saját 
meggyőződését és életvitelét nem mások tetszéséhez, és 
semmiképpen sem erőszakosan rákényszerített külső té
nyezőkhöz kell igazítania, hanem életének alapvető kérdé
seit ülető döntésekben másokkal egyenlő jogai vannak.

Ennek a szabadságeszmének nemcsak a sikere, hanem 
az eredménye is vitathatatlan. Míg az ókori Kelet társa
dalmaiban egyetlen ember, a despota volt szabad, és az 
ókori demokráciákban is csak a szabadoknak nevezett 
emberek csoportja-, a kereszténység azzal, hogy minden 
embert Isten teremtményének és a krisztusi megváltásra 
szorulónak tekintett, megvetette annak a gondolatnak az 
alapját, hogy különbség nélkül minden ember Isten meg
szólítottja, és ezért minden ember saját maga válaszadás
ra kötelezett. Ezt a választ ember vagy bármely hatalom 
sem kikényszeríteni, sem megtiltani nem képes. Az embe
riség egységének és szabadságának ez a tudata, a keresz
tyén hit, kiállta az üldözések próbáját és hozzájárult a 
hatalmas római birodalom megrendüléséhez. Nem tu
dott azonban ellenállni annak a kísértésnek, hogy a bi
zonyságtétel és az evangélium ereje helyett a hatalom ere
jére támaszkodjék, hogy a hatalommal szövetkezzék, 
hogy a hit szabad döntése helyett sokszor csak a kierősza
kolt hittel elégedjék meg. Az egyházon belül a reformá
ció, a társadalomban az emberi jogokért folytatott küz
delem tűzte zászlóra a szabadság jelszavát. A reformáció 
az egyetemes papság tanításával minden közvetítő embe
ri tényező kiváltságos helyzetét tagadta. Az emberi jogo
kért folytatott küzdelemben a törvény előtti egyenlőség 
kinyilvánítása és a születési kiváltságok megszüntetése 
voltak az első eredmények. A szabadság gondolata, a 
liberális eszme annyira átjárja korunk gondolkodását, 
hogy még azok sem vonhatják ki magukat teljesen hatása 
alól, akik egyébként nem vallják magukat követőjének. 
Nem véletlenül, hiszen a liberális eszme éltetője az a sok 
rossz tapasztalat, amelyet az emberiség kiváltságos, kivé

telezett emberekkel és lehetetlenné vált intézményekkel 
szerzett. Ezek a tapasztalatok nemcsak a múltba utalnak, 
hanem megújulnak a jelenben is, hiszen kiváltságos hely
zetükkel visszaélő emberek és rosszul működő, tekinté
lyen alapuló intézmények ma is vannak. S mindaddig, 
míg vannak ilyen emberek és ilyen intézmények, amelyek 
persze ragaszkodnak változatlan létükhöz, a szabadság 
jelszava vonzó és szükséges marad.

Közelmúltunk tapasztalatai közé tartozik, hogy meg 
lehet kísérelni a szabadságvágyat elfojtani, megtiltani 
vagy figyelmen kívül hagyni. Ez azonban kilátástalan vál
lalkozás, bárhol is történjék: egyrészt, mert az emberi 
szabadságvágy egyszer mégis előtör, s másrészt, mert az 
elnyomásra forditott erőfeszítések elvakulttá tesznek.

A  liberális gondolkodás, vagyis az emberi szabadság
nak az elismerése ma a társadalomra és széles területen a 
keresztyénségre is jellemző. Tény ugyanis, hogy a társa
dalomban és egyházban is ellene van a közvélemény 
olyan döntéseknek, olyan szervezetnek, olyan életnek, 
ahol mások döntenek felőlünk. Azzal a megszorítással 
kockáztatom meg ezt az állítást, hogy a szabadság, a libe
ralizmus értelmezésében persze különbségek is vannak.

Minden sikere és szükségessége mellett a liberalizmus 
sok ellentmondással terhelt fogalom.

Elsőként említem, hogy az egyik oldalon ugyan az a 
jelszó, hogy az ember, minden ember legyen önálló, sza
bad, önmaga felől határozó lény, amint Wolf-Dieter 
Marsch mondja, de ugyanakkor a társadalomban azt a 
tendenciát is tapasztaljuk, hogy nem önállóan döntő, lel
kiismeretükre hallgató személyeket, hanem inkább alkal
mazkodó, problémátlanul beilleszkedő embereket igé
nyelne. Nyilvánvaló, hogy az individuális és a szociális, az 
egyéni és a közösségi igazságos és ésszerű egyensúlya len
ne szükséges, de az egyéni és a társadalmi konfliktusok, a 
társadalmak és az államok közötti konfliktusok jórészt 
abból a tényből következnek, hogy a szabadságnak egy
másétól annyira eltérő, ellentétes felfogását vallják magu
kénak.

A liberalizmus ellentmondásaként másodszor arra a 
tényre hívom fel a figyelmet, hogy az emberi élet indivi

duális és szociális, egyéni és közösségi dimenzióját oly 
mértékben választotta el egymástól, hogy elvileg ma min
den megengedettnek számít. Néha már úgy tűnik, mintha 
csak az emberi élet és a tulajdon sérthetetlensége, esetleg 
még a közlekedési lámpa piros jelzése az, amit a közgon
dolkodás tisztel és elfogad. De ki fogadja el szabadságá
nak bármilyen korlátozását, ha az érdekei ellen hat? 
Humboldt tétele -  miszerint a saját szabadság addig ter
jedhet, amíg a másik szabadságát nem korlátozza - ,  igaz, 
de egymásra figyelő, és nem egymással versengő embere
ket feltételez.

A problém ának csak az egyik oldala, hogy a modern 
ember aligha tűr olyan fórumot, amely megszabná, 
mily mértékben kell az egyesnek a másik ember érde
kének egyenlősége érdekében korlátoznia önmagát. 
Van a problém ának másik oldala is, amelyet vélemé
nyem szerint még nem, vagy alig ismert fel korunk. 
M inden társadalom  el tud viselni bizonyos mennyisé
gű sajátos esetet, a szokásostól, a helyestől eltérő ma
gatartást, devianciát. Megszoktuk, hogy az ilyen esete
ket hordozni és tolerálni kell. Valamely társadalom 
éppen akkor és éppen azért nevezhető humánusnak, 
hogy ilyen toleranciát tanúsít. Nem néztünk szembe 
azzal a helyzettel, ha a szabadságra hivatkozva, a sajá
tos és különös magatartások lesznek az általánosak. 
Ilyen esetben beteg és pusztuló társadalomról kell be
szélnünk. Az egyéni élet távlata nem elegendő, az em
beri önzés pedig túl nagy, hogy az egyén ezt a követ
kezményt teljes súlyával felmérhesse. Jogos tehát a 
kérdés, hogy a tévedésnek is ugyanolyan esélyt kell-e 
biztosítani, mint az igazságnak, a helyesnek ugyan- 
olyat, m int a hamisnak? Tudjuk, hogy a társadalom és 
a nép nevében sok gonoszság és visszaélés történt, 
mégis kikerülhetetlen a kérdés: fennmaradhat-e egy 
olyan társadalom, egy olyan közösség, amely nem fá
radozik saját túléléséh?

Harmc 'ik ellentmondásként említem azt a tényt, 
hogy a 1 :rális gondolat, amely egykor a születési és 
tekintélyi kiváltságok lerombolásán fáradozott, nem 
kerülheti ki azt a veszélyt, hogy új kiváltságok védője 
lesz. Ezzel új függőségeket is konzervál.

Ebben az összefüggésben végül arra utalok, hogy a 
vallábszabadság fogalma is, mint az általános emberi 
szabadságjogok meglétének szeizmográfja is súlyos sé
rülést szenvedett, amikor 1979-ben Jonestownban egy 
vallási közösség tagjai tömeges öngyilkosságot követ
tek el.

( Következő számunkban folytatjuk.)
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Ember, megmondta neked, mi a jó, és hogy mit kíván tóled 
az (Jr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, 
és légy alázatos Isteneddel szemben. Mik 6,8

VASÁRNAP A tiszta igazságot kövesd, hogy élhess! SMóz 
! 16,20; (Mk 10,2-9 [10-11], lTim 4,1-8; Zsolt 73). Talán 

a börtönből szabadidőt bocsátanák ma el e szavakkal. 
Isten nekünk minden nappal új lehetőségeket ad. Új lehe- 

! tőséget szeretetre, jóságra, hitre, a „tiszta igazságra”. Mert 
i ez vezet az életen át az ÉLETRE. A lehetőséget Te is 

megkaptad: élhetsz!

K£TF$Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az 
ö Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük 
egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. ÍJn 
3,23; (2Kor 3,3—9; Jel 1,12-20). Ugye, nem nagyon sze
retjük, ha valaki parancsol nekünk?! Ez természetes is. 
Ám, ha azt a parancsot kapjuk, hogy menjünk le nya
ralni egy déltengeri luxusszállodába, vagy válasszuk ki 
a kedvünkre való lakásunkat, autónkat, ő fizeti, az már 
egészen más! Ilyen parancsot szívesen teljesítünk. Jézus 
Krisztusban Isten fizetett mindenért, ami tartalmat, 
igaz értelmet ad az emberi életnek. Higgyünk Benne, és 
szeressük egymást!

j(gf)0  Ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van párt
fogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus. ÍJn 2,1; (2Móz 
18,13-27; Jel 2,1-7). Mondani könnyebb, mint megvalósí
tani a „nem vétkezést”. Hiszen olyan könnyen elsodor a 
rossz, sokszor kevésnek bizonyul az emberi erő az ellenál
lásra. Ezért tölthet el hálával és örömmel az, hogy Jézus 
Krisztus ismeri életünk buktatóit, és kiáll mellettünk Isten 
színe előtt.

SZERDA Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a 
nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. 
Zsolt 91,15; (Mai 2,13-16; Jel 2,8-11). Egyedül a bajban, 
betegségben, tehetetlenül és szégyenkezve... „Jaj, ettől 
mentsen meg az Isten!” -  sóhajtozunk sokan. Isten 
azonban éberfülű Úr, a leghalkabb’imádságra is rea

gál: odaszegődik társként a magányban, segítő kezével 
kiemel, az örök dicsőség ajándékát nyújtja nekünk, 
gyermekeinek. Ugyanúgy, ahogy tette ezt Egyszülött 
Fia kiáltására.

CSÜTÖRTÖK Uten azt mondta Mózesnek: Ne lépj köze
lebb! Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, 
ahol állasz! 2Móz 3,5; (Filem 1,22, Jel 2,12-17). Istennel 
találkozni a legképtelenebb helyeken is lehet. De vannak 
olyan helyek is, amelyeket jelenléte állandóan megszentel. 
Ilyenek pl. a templomok, kápolnák. Gondoltál-e már arra, 
hogy tested az élő Isten temploma, hiszen az Ő lelke van 
benned? Becsüld hát meg tisztasággal, jóltartással, idején- 
való pihenéssel, amíg megteheted!

PÉNTEK Légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, 
végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. 
2Tim 4,5; (lTim 5,4-8; Jel 2,18-20). Mindig is voltak 
olyanok, akikre Isten különlegesen nagy feladatokat bí
zott. Ilyenek pl. az Ő ügyének ősi és mai követei: az 
összekulcsolt kezű, meleg szívű édesanyák, hitükhöz vég
sőkig ragaszkodó apák, a szorgos lelkipásztorok. Ne- 
kik-nekünk azonban nemcsak az örömüzenet tovább
adása, de a minden téren való példamutatás is küldeté
sünk -  igy tölthetjük be szolgálatunkat Isten rendelése 
szerint.

S20MBAT Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, 
úgy a földön is. Mt 6,10; (lK or 7,29-31; Jel 3,1-6). Azt 
hiszem, ez az egyik legnehezebb mondata a Szentírásnak. 
Nem a teológiájával, nem nyelvtani szerkezeteivel van a 
baj, hanem azzal, hogy sokszor -  bármilyen mély hittel és 
meggyőződéssel mondjuk is el -  az „is” után ez a mondat 
pont helyett mindig valahogyan folytatódni akar: „...de 
azért .én mégis azt kérném...”. Adja meg Istenünk
mindannyiunknak azt a gyermeki biztonságérzetet, hogy 
ne tudjunk mást, mint elsóhajtva e mondatot, ÁMEN-t 
mondani!

Koczor Györgyné

„PARADICSOMNAK TE SZÉP ÉLŐ FÁJA” 
Mt 12,33-37

M é g  m o s t se m ? !
Lukács 23,39-43

Gazdagságban, jólétben, mikor 
minden sikerül, még talán érthe
tőbb az Isten nélküli ember kevély
sége és gúnyolódása. De milyen 
megdöbbentő, hogy itt az élet 
mélypontján, amikor ez a gonosz
tevő a kereszten szenved, amikor 
már nincs kiút, amikor világos, 
hogy Isten haragja lesújtott, meg 
fog halni a gyilkos, a rabló a bűne 
miatt -  itt a halál torkában is gú
nyolja Jézust és szidalmazza. De 
ebben a helyzetben a másik lator 
odakiáltja, habár csak akadozó 
nyelvvel: Még most sem félsz Isten
től?

Figyeljünk föl erre a pár szóra: 
„még most sem”. Ugye érzed, hogy 
mennyire időszerű? Hiszen népünk, 
mi magunk is tele vagyunk az ítélet 
jeleivel. Háború a közelben, félel
metes új betegségek, levegő és kör
nyezet ijesztő szennyeződése -  és 
még most sincs istenfélelem. Még 
most sem hangzik a bűnbánat sza
va. Hiányzik a gyülekezetek állan
dó imája. Vallási szokásaink több

nyire üresen konganak. Még most 
sem akarjuk megérteni, hogy be
érett a hamis vallásosság gyümöl
cse. Túl sokat emlegetjük a „jó Is
tent”, és elhalkult az az ige, hogy 
rettenetes dolog az élő Isten kezébe 
esni. Népünk és egyházunk sok
szor még most sem érti, hogy a 
bűn mindnyájunk életében félel
metes valóság és Isten mértéke 
más, mint a mienk. Jézus nélkül 
semmi esélyünk sincs a szabadu
lásra. A magad mértéke szerint 
lehetsz .jóem ber”, nincsenek 
„nagy” bűneid - ,  de Isten mérté
ke más. Minden gondolatunk, 
szavunk és tettünk ott van az Ő 
mérlegén.

Még most sem kell az Isten? 
Nem elég Isten haragjának ezer 
jele: pokollá lett házasságok, válás 
miatt tönkrement, elzüllött gyere
kek. Szabad szerelem és AIDS, ter
jedő bűnözés, drogos fiatalok, 
akik rombolnak, pusztítanak min
dent, főleg magukat.

És más vonalon: hány súlyos

beteg van, aki tudja, hogy gyógyít
hatatlan, de belül még mindig ne
met mond Isten hívására. H ány 
öreg van, aki két kézzel kapaszko
dik a múlandó dolgokba, pedig na
ponta látja, hogy ezeket itt kell 
hagyni...

És még egyet. Igénk csodálato
san m utatja, hogy Isten még ezt a 
másik gonosztevőt is meg tudta 
találni. Sőt, egy ilyen helyzetben 
még egy ilyen nyomorult ember
nek is szájába adhatja az igét. M ert 
amit a gonosztevő a társának 
mond, nem egyéb, m int megtérésre 
hívó ige. Megvallja azt is, hogy ők 
ketten méltán bűnhődnek. Vegyük 
észre, hogy ez a vallomás egy új 
hang. Sok bírósági tárgyalás m u
tatja, hogy még nagy bűnösök, 
gyilkosok is sokszor semmi bűnbá
natot nem éreznek. -  De itt meg
történt a csoda: az egyik gonoszte
vő a kereszten meglátta a bűnét, és 
felismerte az ártatlanban, az ér
tünk vérző Jézusban a Megváltót. 
Ezért meri teljes bizalommal meg
szólítani: „Jézus, emlékezzél meg 
rólam, am ikor eljössz királyságod
ba.”

Gáncs Aladár

• •

Üzenet egykori iskolámba
Rendhagyó évnyitóra gyűltek 

össze szeptember első vasárnapján 
a győrújbaráthegyi evangélikus ál
talános iskola volt diákjai.

Ünnepelni jöttek, hogy emlékez
zenek a 65 évvel ezelőtti napra, 
amikor először nyitotta meg kapu
já t az iskola a gyerekek előtt. 
Örömmel emlékeztek, hiszen az 
elődök áldozatos munkával a leg
nehezebb évben, 1929-ben építet
ték meg az iskolát.

Ez az öröm hangzott ki a fel
csendülő énekből is.

„H ogyne dicsérném az Istent
Zengedező énekkel.
K i dolgában oly bölcs, oly szent,
És jó l  tesz m indenekkel."

Ez a hála érződött az ünneplő 
gyülekezet soraiban is, am ikor újra 
együtt voltak a visszakapott és fel
újított iskolában.

Hanvay László lelkész prédiká
ciójában megemlékezett azokról, 
akik ennek az egyházközségnek 
munkásai voltak, és szolgálták-a 
szellemi, erkölcsi és vallási gazda
godást a szívekben és lelkekben.

Most még nagyobb áldozatvál
lalásra lenne szükség a ma élő utó
dok részéről, hogy egymás terhét 
hordozó lelki összekovácsolásban 
ismét legyen Győrújbaráthegyen 
áldozatot vállaló gyülekezet.

A györménfőcsanaki fiatalság 
példaképe lehet a jövő formálásá
nak. Az énekkaruk egyházunk ta
lán legfiatalabb kántorának, a 17

éves Korda Péternek a közreműkö
désével szép egyházi énekeket elő
adva, muzsikával töltötte meg az 
ősi falakat.

Hálával emlékezett meg a régi 
időkről ennek az iskolának utolsó 
evangélikus tanítója is. Eöry Lajos 
tanító, aki 44 év után lépte át ismét 
az iskola küszöbét, visszaemlékez
ni a volt tanítványokra.

Az iskola volt diákjai nevében 
Molnár Rudolfné sz. Madár Vilma 
emlékezett vissza Ady Endre Üze
net egykori iskolámba című versé
vel.

Erre az ünnepélyre elhozta a sa
já t készítésű csodálatos kalocsai 
hímzéseit, amelyek az iskola udva
rában kerültek kiállításra. A ta
vasz minden virága ott nyílt az ősz
be fordult kertben. Ezzel a bemu
tatóval volt tanítójára, Bognár 
Sándorra emlékezett, aki ebben az 
épületben tanítva, a szívügyének 
tekintette a diákokat a munka sze- 
retetére is megtanítani.

Végül a volt tanítvány kérte a 
volt gyülekezetét, hogy ez az iskola 
legyen továbbra is a lelki és szelle
mi gazdagodás központja, hiszen a 
volt tanítólakás helyrehozásáért 
eddig is sokat tettek a helybeliek.

Kívánta, hogy valósuljon meg a 
gyülekezet mostani célkitűzése egy 
ifjúsági üdülőközpont létrehozásá
ban, amelyhez kérik az ország 
minden evangélikus emberének 
anyagi és szellemi támogatását.

Horváthné dr. Molnár Lívia

A JÖVŐ KERESZTÉNY 
ÉRTELMISÉGÉÉRT

Felszentelték a katolikus egyetemet 
Piliscsabán.

Pázm ány P éter a török hódoltság 
idején 1636-ban alapította meg az első 
magyar egyetemet Nagyszombatban, 
mely később az ő nevét vette fel. Az 
idők folyamán az intézmény Budapest
re költözött át. 1950-ben a marxista 
rendszer a teológiai kart különválasz
totta és a többi karból megalapította az 
Eötvös Lórand Tudományegyetemet. 
A teológiai kar tovább élt, mint Aka
démia. A rendszerváltozás után alkal
masnak találták az időt arra, hogy újra 
egyetemként működjenek és bölcsé
szettudományi karral együtt el is kezd
ték az egyetem életét. Szeptember 22- 
én nyitották meg az egyetemet Piliscsa
bán, egy volt szovjet laktanya terüle
tén. Épületei részben a régi épületek 
restaurálásából állnak, részben új épü
leteket emeltek. Az új épületek és az 
egész terület egybehangolása M ako-  
vecz Im re  építész és munkatársainak 
műve. Szándékuk, hogy a jövőben -  
éppen az értelmiség nevelése miatt -  ki
építik az egyetem jogi és természettudo
mányi karát is.

A papiak udvarán öreg diófa áll. 
Tiszteletre méltó kora ellenére eb
ben az évben is termést hoz. H a 
Isten is úgy akarja, akkor az idei 
termőrügyek jövőre termést hoz
nak. Aki a templom és a papiak 
közé fát ültetett, minden bizonnyal 
céllal tette ezt. Az ültető emlékez
tetni akarta önm agát és késői utó
dait a  gyümölcstermő életre.

Milyen sok „gyümölcse” van en
nek a fának : tiszta levegőt ad, hű
vös árnyékával véd istentisztelet 
előtti beszélgetéseken, m adarak
nak fészket kínál. Aki templom 
mellé ültette, céllal tette ezt. 
A templom árnyéka megvédte és 
megvédi a diófát a könyörtelen ta
vaszi fagyoktól, védelmet, árnyé
kot ad a gyümölcstermő élethez.

„H a jó  a fa, jó  a gyümölcse is.” 
Nézzük először a  fát! A m int a 
m ondatból és az életből is egyértel
mű, hogy a jó  gyümölcsnek előfel
tétele a jó  fa. A fa érdekes teremté
se az Istennek. Gyökereivel a föld
ben él. Törzsével és ágaival az eget 
ostromolja. Nagy fát látva magam 
előtt, mintha egy im ádkozó embert 
látnék, gyökerei m int az imádkozó 
megfeszített, földön elnyúló lábai, 
törzse, mint a megerősítésért imád
kozó elfáradt vándor, ágai, m int 
egy segítségért im ádkozó ember 
két keze. A fa minden részének 
feladata van. A gyökerek kapasz
kodnak, a  törzs hordoz, az ágak 
gyümölcsöt érlelnek. A kárhol sé
rül meg a fa, akár az ágánál, akár 
a gyökerénél, m inden esetben a 
gyümölcs mennyisége és minősége 
szenvedi meg.

M ennyire elgondolkodtató, itt a 
négy évszak vidékén, ahol a termé
szet rendjéhez hozzátartozik a tél, 
a megpihenés időszaka, ez a pihe
nés is erőgyűjtés, hogy a  kipihent, 
erőt gyűjtött fa minél több és érté
kesebb gyümölcsöt teremhessen.

„H a jó  a fa, jó  a gyümölcse is.”
A festészetben ismeretes ez a meg
fogalmazás -  csendélet. A képen 
meghitt környezetben, megterített 
asztalon, nemes gyümölcskosár
ban fák sokféle gyümölcse.
A  csendélet szó is utal arra, hogy

ÓVÓNŐT KERES Kőbánya köz
pontjában működő önkormányzati 
óvoda protestáns csoportja. Jelentke
zés sürgősen Fabiny Tamás lelkésznél. 
Tel.: 262-7683.

1994. október 21-én este 7 órakor az 
újpesti Baptista Imaházban (címe 1043 
Budapest, Kassai u. 26.) a Magyaror
szágon tartózkodó ismert egyházi sze
mélyiség, az amerikai rokkantak moz
galmának vezető egyénisége, Joni Ea- 
reckson Tada közreműködésével öku
menikus evangelizációs istentiszteletet 
tartunk. A rendezők szeretettel várnak 
minden fogyatékossággal élő embert: 
mozgássérültet, látás- és hallássérültet, 
valamint értelmi fogyatékosokat és se
gítőiket, családtagjaikat és minden ér
deklődőt.

Október 20-án, csütörtökön du. 
16.00-18.00 órakor a  Deák téri Evan
gélikus Gimnázium Dísztermében (Bu
dapest V., Sütő u. 2. II. em.)

A „KERESZTÉNY-ZSIDÓ 
TÁRSASÁG

EMLÉKPLAKETT” 1994. ÉVI 
ÁTADÁSA

Október 20-án, csütörtökön du. 19.00 
órakor a Vizafogói Toursi Szent Már
ton Katolikus Templomban (Budapest 
XIII., Váci út 91/B 3-as metró Forgács 
u. megállójában)

KIVÁLASZTOTTSÁG-
PROZELITIZM US-TÉRÍTÉS-
MISSZIÓ-LÉLEKHALÁSZAT-

ÖKUMENÉ-PÁRBESZÉD-

LELKÉSZKÉPESÍTŐ 
A DÉLI EGYHÁZKERÜLETBEN

1994. szeptember 30-án a kerület püspöki hivatalában tartották 
a lelkészvizsgát. A vizsgát tizenöten sikeresen megállották. 

Baranka György -  Gerendás-Csorvás, Baranka Mária
-  Gerendás-Csorvás, Baranyai Csaba -  Siófok, Baranyainé Róhn Mária
-  Siófok, Bácsi János -  Szolnok, Cselovszky Ferenc -  Gyönk, Cserháti 
Sándor -  Bonyhád-Majos, Fűké Szabolcs -  Budapest-Rákoskeresztúr,

Halász Sándor -  Békéscsaba, Horváth Ferenc -  Szepetnek, Johann Gyula
-  Szekszárd, Kondor Péter -  Nagyszénás, Kustra Csaba -  Ecseny, Nagy

Zoltán -  Budapest-Fasor, Ócsai Zoltán -  Nagymányok

egy küzdelmes időszak véget ért, 
szépségében az asztalon pihen a 
gyümölcs. Mennyi érték van a gyü
mölcsben, amely mind az élethez 
kell!

Életünkhöz is hozzátartozik, 
hozzá kell hogy tartozzon a gyü
mölcstermés. Jézus életéhez is hoz
zátartozott. H a az ajkak gyümöl
csét figyeljük, a beszédet, amelyről 
Jézus beszél, akkor m agában M áté 
evangéliumában is mennyi szép 
példát találunk erre.

Jézus fellépése, prófétai, meg
váltói m unkájának kezdeté ezzel a 
m ondattal indult: „Térjetek meg, 
m ert elközelített a mennyek orszá
ga.” Lehet-e enélkül a m ondat nél
kül Istennek tetsző gyümölcsöt te
remni? Anélkül, hogy tudnám, 
hogy aki ezt a m ondatot m ondta, 
az maga Isten F ia volt. M aga a 
megtérésre hívó szó is arra int, 
hogy életünkkel, szavainkkal, cse
lekedeteinkkel Istennek tetsző éle
tet kell élnünk. Az Isten elközelí
tett országa figyelmeztet bennün
ket arra, hogy szavaink Isten szá
m ára gyümölcsök, amelyek a szív 
indulatától függően jók , vagy rosz- 
szak.

A Bibliában Jézus beszédét fi
gyelve észre vehetjük, hogy a m on
danivaló lényege Isten, és Isten or
szága. Jézus szavainál nincs fölös
leges szó. Jézus p ár szóval is tud 
sokat és tartalm asat mondani. Üze
netükhöz képest milyen rövidek a 
példázatok, és ennek ellenére kime
ri thetetlenek üzenetüknél fogva.

Jézus élete jó  fa jó  gyümölcse
ként jó  gyümölcsöt term ett. Ami
kor a kereszten meghalt bűnein
kért, utolsó szavával: „Elvégezte
te tt” =  gyümölcsöt term ett a halál 
felett.

Béres László

IMÁDKOZZUNK!
Jézus Krisztus, Te azt várod tölünk, 
hogy ne terméketlen, rossz gyümölcsöt 
termő fa legyen az életünk. Segíts, hogy 
meglássam azt, hogy életemben a másik 
ember érdekében, a Te dicsőségedre hol 
és mikor tudok jót és számodra kedveset 
tenni! Életemet kísérje áldásod és szere
teted! Amen.

KULDETES-TUDOMANYOS 
SZIM POZION ÉS DISPUTA 

témával lesz rendezvény. 
RENDEZVÉNYEINKRE 

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT ÉS 
BARÁTAIT!

A Kelet-Békési Egyházmegyében októ
ber 22-én, szombaton a következő gyüle
kezetekben lesznek ünnepi események: 
Délelőtt 10 órakor CSÓR VASON a 
templom újraszentelése 
Délután 2 órakor TELEKGERENDÁ
SON gyülezeti terem szentelése 
Délután 4 órakor CSABASZABADI- 
BAN harangszentelés.
Mindhárom alkalommal az igehirdetés 
és szentelés szolgálatát dr. Harmati Bé
la püspök végzi.

A gyülekezetek örömünnepére sze
retettel hívják és várják az érdeklő
dőket.

100 ÉVES A ZUGLÓI 
EVANGÉLIKUS TEM PLOM  ÉS 

A TEOLÓGIAI AKADÉMIA 
AQUINCUM -  ORGONÁJA 

Ebből az alkalomból Jubileumi zenés 
áhítatot tartunk 1994. október 15-én, 

szombaton este 6 órakor 
a templomban. (XIV., Lőcsei út 32.) 

Közreműködik: Trajtler Gábor 
orgonaművész, Finta Gergely 

orgonaművész, a Zuglói Evangélikus 
Gyülekezet Énekkara, Kapiné Detki 

Eszter vezényletével.
Igét hirdet: dr. Muntag Andor 

teológiai tanár
Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk. A belépés díjtalan. Ez az 
alkalom a Fővárosi önkormányzat 

Kuturális Bizottságának 
támogatásával jö tt létre.

A Budapesti Evangélikus (Fasori Gim
názium felvételt hirdet a jelenleg VIII. 
általános iskolai osztályba járó tanu
lók részére. Alapkövetelmény a jó  isko
lai bizonyítvány és az egyházzal való 
kapcsolat. Felvételi vizsgára jelentke
zési lapok az iskolában, a fasori lelkészi 
-  valamint az ország esperesi hivatalai
ban kaphatók szeptember végétől. Je
lentkezési határidő: október 17.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. október 16.
I., Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 

Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggeman; 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. Széchey 
Béla XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza 
Iván; Maidon u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sán
dor; Pesthidegkűt, □ ., Ördögárok u. 9. de. fél 
11. Szilas Attila; Csillaghegy, III., Mátyás 
kir. u. 31.; Óbuda, ü l .,  Dévai B. M. tér de.
10. Bálint László; Újpest, IV., Leibstück Má
ria u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V., Deák 
tér 4. de. 9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. 
(úrv.) Gerőfi Gyuláné; du. 6. (zenés áhitat) 
Pintér Károly; VII., Városligeti fasor 17. de.
11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Muntag 
Andomé; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Ker
tész Géza; VIII., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII., Kará
csony S. u. 31—33. de. 9. Kertész Géza; VIII., 
Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás; IX., 
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; 
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél. 11. Fa
biny Tamás; X., Kerepesi út 69. de. 8. dr. 
Szabó Lajos; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. 
de. 8. Ferenczy Erzsébet; de. II (úrv.) Fe- 
renczy Erzsébet; du. 6. Ferenczy Erzsébet; 
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Csepregi And
rás; Budahegyvidék, XII., Tarcsay V. u. 11. 
de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. (úrv.) 
Takács József; du. fél 7. Kőszeghy Tamás; 
XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifi. Kendeh 
György; XIII., Frangepán u. 43. de. 8. ifi. 
Kendeh György; XIV., Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) dr. Szabó Lajos; XIV., Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. dr. Szabó Lajos; Pestújhely, XV., 
Templom tér de. 10. Bízik László; Rákospa
lota, XV., Régifóti út 73. Nagytemplom de.
10. Bolla Árpád; Rákosszentmihály, XVI., 
Hősök tere de. 10. dr. Karner Ágoston; Cin- 
kota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Szalay 
Tamás; Mátyásföld, XVI., Prod ám n. 24. de.
9. Szalay Tamás; Rákoshegy, XVII., Tesse- 
dik tér de. 9. Kosa László; Rákoscsaba, 
XVII., Péceli út 146. de. 9. Fűke Szabolcs; 
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél
11. Kosa László; Rákosliget, XVII., Gózon 
Gyula u. de. 11. Fűke Szabolcs; Pestszentlő- 
rinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi 
Kálmán; Pestszentimre, XVili., Rákóczi út 
83. ref. templom de. háromnegyed 8. Havasi I 
Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. I
10. Széli Bulcsú; Kispest, Hungária út 37. de. I 
8. Széli Bulcsú; Pestszenterzsébet, XX., Ady I 
E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, I 
XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; I 
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár I 
Gábor

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 20. VASARNAP az oltárterítő 
színe: zöld. A délelőtti istentisztelet ol- 
tári igéje: lP t 1,13-16; az igehirdetés 
alapigéje: M t 12,33-37.

„ERŐS VÁR A M I ISTENÜNK” 
címmel egyházunk félóráját közvetíti a 
Kossuth Rádió október 17-én, hétfőn du. 
13.30-tól.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a TV1 október 16-án, 
vasárnap du. 16.05-kor.

„JÓ  REGGELT ADJ ISTENEM” 
címmel evangélikus ifjúsági műsort köz
vetít a TV1 október 15-én, szombaton 
reggel 8 órakor. * 34

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ : 17.20-17.35-ig, 49m-es rövid
hullám, 6230 kHz.

október 15. szombat: „Lélektől léle
kig” -  a magányról.

október 16. vasárnap: dr. Foltin Brú
nó áhítata.

Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

A Gimnázium címe: 1071 Budapest, 
Városligeti fasor 17-21.

A Luther Szövetségben október 17- 
én du. 6 órakor, a Deák téren, Böröcz 
Enikő tart előadást, Luther négy vi
gasztaló zsoltára Mária Királynéhoz 
címmel.

34 éves Békés megyei pedagóguslány várja 
diplomás, hitben élő fiatalember bemutatko
zó sorait házasság céljából. „Jelige: Örök
ké. .. és jelenlevő”

Jelentkezését várom, egy minden informá
ciót kibíró istenfélő nyugdíjas asszonynak, 
aki békés otthonra vágyik. Bútorozott szo
bát ajánlok fel saját otthonunkban, nem ké
rek lakbért, csak idős édesanyámnak legyen 
segítségére a napi munkában. „Pest kör
nyék” jeligére. Szép környezetben.

Beteg nő anyagi segítséget kéme háza fel
újítására. Nagy Margit EBES, 4211 Gárdo
nyi u. 20.

E vangélikus
É le t

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
é s  kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
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Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
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Ahhoz, hogy igazi erkölcsösség
_________ __________létrejöjjön,
az értelemnek és a szívnek együtt 
_____________kell munkálkodnia.

Albert Schweitzer

A TARTALOMBÓL

TEMPLOM ÉPÜL A JÖVŐ 
GYÜLEKEZETÉNEK

NAGYOTHALLÓK 
A GYÜLEKEZETBEN

TÁVOLI HARANG SZAVÁT 
KÖZELRŐL HALLOM A kaposvári templom ünneplő gyülekezete

1956
-  K önnyebb lenne, ha nem éltük volna át. H a m ár 

teljesen a történelemmel szembesülnénk, m int az 
1848-as szabadságharcra emlékezve.

-  Könnyebb lenne, ha nem idéződnének fel az év
fordulón a m ár-m ár elfelejtett kedves arcok, azoké, 
akiket a forradalom  napjaiban, vagy a m egtorláskor 
vesztettünk el.

-  K önnyebb lenne, ha a forradalom  és szabadság- 
harc elfojtása, leverése u tán  nem hagyták volna el oly 
sokan az országot, akiknek erejére, tehetségére, tudá
sára a hazának is szüksége lett volna.

H a nem nyom ta volna rá  az elmúlt évtizedekben 
sokunkra a bélyeget a tény, az újkori m agyar történe
lem leginkább kiemelkedő világpolitikai tettének 
romjain élünk, m ártírjainknak köszönhetjük a dikta
túra éngedményeit, a megszálló hatalom  visszább hú
zódását.

A M agyarországi Evangélikus Egyház szám ára is 
sajátosan fájdalrríás az emlékezés. Áz akkori októbert 
megelőző hónapokban az egyházban is felgyorsult a 
reformfolyamat. M ég nem került nyilvánosságra min
den részlet, de annyi jó l ismert, hogy m egtörtént az 
ártatlanul bebörtönzött O rdass Lajos püspök rehabi
litálása, teológiai tanári pozícióba helyezése, azzal a 
háttérrel, hogy visszakerül a püspöki szolgálatba.

A történelem m ásként alakult. 1956. október 31-én 
m agam is boldogan hallgattam  a Deák téri tem plom 
ban Ordass Lajos püspök igehirdetését. Életemet 
m eghatározó élményem, hogy az ezt követő másfél 
évben tágabb környezetéhez tartozva először végez
hettem  közegyházi szolgálatot.

1956 októberét ünnepelve a m agyar evangélikusság 
azonosul a d ik tatúra elleni felkelésre emlékező nem
zettel, és ebben sajátos, máig ható  erőt jelent az egyhá
zunkat a forradalom  leverését követően ért veszteség. 
Ordass Lajos életpéldája, m ásodszori félreállítását

követően, a szabadságát visszanyert egyház számára 
a megújulást m unkáló az evangéliumon alapuló er
kölcsi üzenet.

M ás a spirituális, más a történelmi-politikai forra
dalom. A lelki forradalom  az életújulást, a Jézus 
Krisztushoz való megtérést, a belekapaszkodó hitet 
jelenti.

E hit erősíti nemzeti azonosság- és felelősségtuda
tunkat. Segít abban, hogy Isten akaratát elfogadva 
lássuk szent harcainkat reform okban, forradalm ak
ban, azok elbukásában megköszönjük kegyelmét, 
hogy szabadon emlékezhetünk sorsfordító történelmi 
napokra és megkísérelhetjük felépíteni a békés, bol
dog hazát.

Frenkl Róbert

O R S Z Á G O S  R E F O R M Á C IÓ I  
E M L É K Ü N N E P É L Y

Az Ökumenikus Tanács központi rendez
vénye 1994. október 31-én du. 6 ó rakor lesz 
a D eák téri evangélikus templomban.

Igét hirdet: Révész Á rpád baptista egyház
elnök.

Előadást ta rt dr. H arm ati Béla evangélikus 
püspök-elnök.

Az istentisztelet liturgiájában a M EÖT 
tagegyházainak püspökei és vezetői vesznek 
részt.

M indenkit szeretettel várnak!

• •
O kum enizm us M agyarországon ma 

Egy felmérés összefoglalása
(Előző számunkban közölt cikk  

fo lyta tása) •
5. Kérdés: Szükségesnek látják-e 

egy minden fe lekezetet átfogó 
Szentírás-fordítás megjelentetését ?

a) A válaszok többsége szerint 
igen. Szükséges lenne „egy tudo
m ányosan m egalapozott, szép 
nyelvű, közös bibliafordítás, 
amely csak hasznára válna népünk 
minden felekezetének” . (Evangéli
kus vélemény.)

b) Viszont e tekintetben a leg
erélyesebb az ellenállás is, amely 
szerint „K árolinál szépen szól a 
m agyar szó!” Van olyan vélemény 
is, hogy gyülekezeti szinten nem 
sok hasznot hozhat egy ilyen vál
lalkozás, ezért érdemesebb ragasz
kodni a kialakult külön fordítá
sokhoz: „m aradjon mindenki a 
magáé mellett!”

c) A gondolatot sokan helyeslik 
elvileg, de a gyakorlatban megvaló- 
síthatatlannak tartják.

d) Az evangélikus válaszok kö
zött több megjegyzi, hogy sok he
lyen a reform átusok még mindig 
K ároli fordítását használják, még 
az új fordítást sem vezették be, 
ezért „elham arkodott vállalkozás 
lenne egy ökumenikus biblia- 
fordítás” . Vannak olyan vélemé
nyek is, amelyek szerint hasznos 
lenne egy közösen elfogadható 
szöveg kialakítása és kiadása. 
A válaszok többsége kívánatosnak 
tartja az ökumenikus fordítást

„amely 20 évnél rövidebb idő alatt 
aligha lenne m egvalósítható” .

6. Kérdés: M ilyen a római kato
likus és a többi fe lekeze t ökumeni
kus beállítottsága?

a) A válaszok többségéből az 
derül ki, hogy az évekkel ezelőtti
hez képest lényegesen jobb  a fele
kezetek közötti viszony. A legna
gyobb változást róm ai katolikus 
részről érzik; „viszont az ellenállás 
is o tt a legnagyobb” . (H ajdú
szabolcsi evangélikus esperes.)

b) M indenütt érezhető az a ta
pasztalat, hogy a római katolikus 
plébánosok többsége az okumeniz
mus egyoldalú értelmezése követ
keztében a közös alkalmakat saját 
liturgiái és dogmatikai felfogása ér
vényesítésére akarja felhasználni. 
Nagyrészük -  még a második vati
káni zsinat előtti felfogást képvisel
vén -  az ökumenikus alkalmakat 
úgy tekinti, m int a „hazahívogatás 
alkalmait”.

c) Ezzel szemben a fiatalabb plé
bánosok „sokkal nyitottabbak”, a 
viszony mindenképp barátságo
sabb, szívélyesebb, mint korábban, 
és az ökumenikus kapcsolatok ala
kulása az illető lelkészek egyéni dön
tésétől függ. „Vannak egészen nyi
tott katolikusok és egészen bezárkó
zó reformátusok” -  írja egy evangé
likus lelkész. A kép e tekintetben is 
ellentmondásokat mutat. Vannak 
helyek, ahol teljes az elzárkózás (ez 
a kisebbség), és vannak helyek, ahol

egyértelműen nyitottság tapasztal
ható (ez a többség).

7. Kérdés: Milyen kapcsolópon
tokat látnak más egyházakkal?

a) A válaszok egyetértenek a 
kérdéshez csatolt zárójelbe tett 
megállapítással, miszerint a kap
csolópontok: a Szentírás, a közös 
ének kincs, az imádság és a Szent- 
három ság Istenbe vetett hit.

b) M indenki sürgeti a keresztyé
nek közös nézeteinek erőteljesebb 
hangsúlyozását: „próbáljuk a kö
zöst m egtalálni!”

c) A gyakorlati együttműködést 
is sürgetik: öregek gondozása, se
gélyügyek, diakónia. „M a úgy tű 
nik, hogy a gyakorlati, politikai, 
szociális-kulturális ökumenizmus- 
nak van némi esélye -  hangoztatja 
egy reform átus vélemény.

d) Nagy szükség lenne ökumeni
kus evangelizációkra.

e) Á tü tő  erővel jelentkezik a kö
zös ének-kincs gyarapításának az 
igénye. Szükség lenne egy új öku
menikus énekeskönyvre az elmúlt 
évtizedek szövegeiből. „Kevés az a 
közös ének, ahol a dallam  és a 
szöveg is azonos, pedig itt volna a 
lehetőség kapcsolópontok kiépíté
sére. Jó  lenne tudni együtt énekel
ni.” (Takaró Tam ás reform átus es
peres, Budapest-Dél)

f) Jelentkezik az igény „a keleti 
vallások elleni közös fellépésre” és 
a közös etikai állásfoglalásokra, 
össznemzeti égető kérdésekben.

HÁRMAS ÜNNEP A KAPOSVÁRI GYÜLEKEZETBEN

Rónai Gyula gyülekezeti felügyelő megnyitja az ünnepi közgyűlést

Szeptemberi szép őszi vasárna
pon hárm as ünnepre gyűltek össze 
a kaposvári templomba az ünnep
lők. H atvanöt éves templomukat 
felújították. Elbúcsúzott ötven évi 
lelkészi szolgálat után a gyüleke
zettől Dubovay Géza esperes
lelkész, aki nyugdíjba ment. U tód
ja  Szemerei János tordasi lelkész 
lett, akit beiktattak szolgálatába.

H atvanöt év történelmi távlat
ban nem nagy idő. De tudjuk, hogy 
ez a hatvanöt év mit jelentett. Hi
szen nagyobb része abban a korban 
zajlott, amit az egyház szolgálatá
nak korlátozásaként, elnyomás
ként szoktunk jellemezni.

Az ötven évről akkor lehet fogal
munk, ha a kezdő évet leírjuk. 
1944-ben küldte ki Dubovay Géza
Szakálas Györgyné, a gyülekezet 
pénztárosa búcsúzik Dubovay Gézától, 
aki 50 évig volt a gyülekezet 
lelkipásztora

fiatal lelkészt D. Kapi Béla püspök 
a kaposvári gyülekezetbe, hogy át
vegye a szolgálatot. Az az idő a há
ború gőzhengerének hazánk feletti 
áthaladása volt. Alig állott talpra a 
gyülekezet, máris elkezdődött a 
harc az életért az elnyomásban és 
ebben melegedett össze lelkész és 
gyülekezet, ekkor szövődtek azok 
a szálak, melyek később összetartó 
erővé lettek a megpróbáltatások 
idején a kicsiny gyülekezetben. Az
után  elérkezett az az idő, am ikor a 
m ár tapasztalt lelkészre az egyház
megye vezetésében és irányításá
ban is szükség volt és esperessé vá
lasztották. A hosszú és nehéz út 
után  most itt van a hálaadás, kö-
Szemerei János, az új lelkész első 
igehirdetése

szönetmondás alkalma Isten irgal
mas szeretetéért, aki öt évtizeden 
keresztül adott erőt a szolgálatra.

Elérkezett a váltás ideje, amikor 
a gyülekezet köszönthette új lelké
szét, Szemerei Jánost, aki fiatal, de 
m ár kipróbált lelkész, két gyüleke
zetben szolgált éveken keresztül, 
Tordason és Gyúrón. A Fejér- 
komáromi Egyházmegyében „ne
velkedett”, ahol erős missziói m un
ka folyt, és ennek egyik szervező 
m unkatársa volt.

Az ünnepi alkalomra eljött dr. 
Harmati Béla püspök, Smidéliusz 
Zoltán esperes és többen-az egyház
megye lelkészei közül. Elkísérték 
papjukat a tordasiak és gyúróiak 
is, valamint többen a volt egyház
megyéből.

A püspök igehirdetését 2Kor 
4,5-7 versei alapján tartotta. Nem  
önmagunkat hirdetjük, hanem 
Krisztus Jézust, az Urat. Őt hirdeti 
ez a megújult templom, Ő t hirdette 
ö t évtizeden át ebben a templom
ban a most búcsúzó lelkész és aki 
m ost jön, ő is ezt a táplálékot adja 
majd a gyülekezetnek. Ez az elsőd
leges szolgálatunk: az Istenre és Jé
zusra m utató spirituális munka. Ő 
teremti újra a gyülekezetét. De Is
tennek ez a kincse cserépedényben 
van. Ilyen ez a  templom is, de töré
keny emberek viszik ezt a kincset. 
Dubovay Géza 50 évig őrizte és 
most tovább adja, hogy őrizze, 
hordozza tovább. M a megköszön
jük  a templom 65 évét, a búcsúzó 
szolga 50 évét és könyörgünk az in
dulóért, hogy Krisztust prédikálva 
osztogassa ezt a kincset.

Az esperes iktató szavai után 
megható volt, amint a búcsúzó az 
oltári imádságban a gyülekezettel 
együtt m ondott hálát a kapott igé
ért, a szentségekért, az elvégzett lel
készi munkájáért, az öröm ökért és 
kudarcokért, a gyülekezetért, test
vérekért és m unkatársakért.

Szakálas Györgyné, a gyülekezet 
pénztárosa búcsúzott a gyülekezet 
nevében, megköszönve, hogy életé
ből 50 évet a gyülekezetnek adott.

Bírta hittel, reménnyel, imádsággal 
és szeretettel.

Szemerei János igehirdetésében 
a nem változó Krisztusról tett bi
zonyságot, aki tegnap, ma és mind
örökké ugyanaz. Aki nemcsak egy
kor volt segítő és gyógyító, de ma is 
megoldást ad életünkre.

Nagyon sokan köszöntötték a 
két lelkészt. Rónai Gyula felügyelő 
ülést megnyitó szavaival, dr. Só
lyom Jenő egyházkerületi felügyelő 
szavai a hálaadásra indítottak. 
Smidéliusz Zoltán esperes arról az 
Istenről tett bizonyságot, aki a nö
vekedést adja, mert mi csak ültetők 
vagy öntözők vagyunk. A családi 
szeretet melegét jelentette Baloghné 
Szemerei Mária köszöntése, aki 
visszaemlékezett gyermekkorukra, 
amikor a hetedik gyermek, János 
megszületett. (Egyébként tízgyer
mekes családból származik az új 
lelkész.) Hét szál orchideát hozott a 
hetedik gyermeknek, az itthon élő 
hét testvér nevében.

A volt gyülekezetek és az egy
házmegye nevében Sztruhár And
rás egyházmegyei felügyelő, Karsai 
Lajos segédlelkész és dr. Molnár 
Gyula ajánlották a kaposváriak 
szeretetébe azt, akit a szolgálatban 
megszerettek.

Á megye és a város is ott volt a 
köszöntök sorában. Dr. Gyenesei 
István, a megyei közgyűlés elnöke 
és Szabados Péter Kaposvár pol
gármestere kérték, hogy szolgálják 
a békességet és a megértést e mosta
ni túlpolitizált időben. Dr. Rosta 
István főigazgató, a Tanárképző 
Főiskola köszönetét tolmácsolta 
Dubovay Gézának, utódjától pedig 
kérte, hogy mint lelkésztanár, a fő
iskolán örömmel tevékenykedjen.

Az ökumené nevében Bellái Zol
tán református és Szuhánszki Ist
ván metodista lelkipásztor szólt be
fogadó készségükről.

A püspök befejező szavaiban 
kérte a lelkészeket és a gyülekeze
tét : Őrizzétek a lángot, a rátok bí
zott kincset!

tszm.

„JÖ JJ, H O G Y H A  BŰNÖM  É G ET!”
H ol tartunk?

Az országos evangéüzáció előkészületeiről
A november 5—6-i országos 

evangélizációs hétvégét három  
gyülekezetben, Pilisen, Albertiben 
és Irsán szervezzük. Hol tartunk 
m ost?

Am ikor ezeket a sorokat írom, 
még egy hónap van hátra  ponto
san a kezdésig. A szórólapok 
nyom dában vannak. A hét köze
pére ígérték, hogy kész lesz. A pla
kátok elkészültek. Gémes István és 
Bálikó Zoltán  elvállalta a szolgála
tokat. Gémes István két előadást 
ta rt majd. Az elsőnek ez a címe: 
„Elítéled a b ű n t.. .”, a másodiknak 
ez : . .de életedet adtad értünk bű
nösökért.” Balikó Zoltán a reggeli

és esti áhítatok igehirdetését vállal
ta. Még ifj. Cserháti Sándor szolgá
latában is reménykedünk.

Az első nap program ja Alberti
ben kezdődik 10 órakor. Délután 
az irsai gyülekezet vendégei le
szünk. M ásnap, vasárnap pedig a 
pilisi gyülekezetben kezdődik az 
evangéüzáció, reggel 9 órakor. 
A program  a kora délutáni órák
ban zárul.

A gyülekezetben lassan kibonta
koznak a szállás és az étkezés meg
oldásának körvonalai. Autóbu
szok szállítanák a résztvevőket 
egyik helyről a másikra. H am aro
san várjuk a konkrét jelentkezése

ket -  október 25-re. Aztán újra 
összeülnének a szervezők, hogy az 
utolsó m ozzanatokat elsimítsák. 
Hányán leszünk vajon? Több szá
zan, vagy csak kevesen? Ki tud
ja?  Képes-e még megmozgatni 
gyülekezetek életét, emberek éle
tét az ige szava? Csak a fiatalok 
tudnak mozdulni, vagy a felnőt
tekben is m aradt valami az Is
tennel való találkozás vágyából? 
Nem tudjuk. Ezek Isten titkai. 
Mi csak számítunk rá. Sokan 
kezdenek imádkozni azért, hogy 
ezen a két napon történhessen 
valami. Csak azzal történhet va
lami, aki o tt lesz. A hívás ilyen 
egyszerű. Gyere, találkoz
zunk ott egymással és Vele, az 
Élővel.

Koczor Tamás
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K  . 1 M ikor reggel útrakeltünk a hegyek felé,
utunk célját még felhők takarták előlünk.

H k  j d B D e egyszerre ragyogó napsugarak
törték át a szürkeséget.
A felhők szertefoszlottak,
és előtűntek pompájukkal a havas csúcsok.

Ez a nagyszerű élmény rád em lékeztet, Jézusom .
H isz mint azt te magad is mondod,
te is fényként jössz az életünkbe,
hogy eloszlasd a szürkeséget,
és megláttasd velünk életünk célját.

BEPILLANTÁS  
A PÉLDÁZATOK VILÁGÁBA

Új bornak új tömlőt!

Ahhoz, hogy a szőlőből bor készülhessen, szükség volt 
először egy présre, melynek segítségével a szőlőszemek
ből kipréselik a mustot. Ezt a célt szolgálta az úgynevezett 
borsajtó. Ez nem volt más, mint egy vagy több kisebb- 
nagyobb medence, melyekben a szőlőtaposók mezítláb 
taposták a fürtöket. Innen a még héjjal, maggal és a gyü
mölcs húsával keveredett mustot egy mélyebben fekvő 
medencébe eresztették, ahonnan azután már csak a letisz
tult szőlőlé folyhatott tovább, egy harmadik edénybe. Az 
így nyert mustot tömlőkbe töltötték.

A tömlők birka- vagy kecskebőrből készültek. Olyan 
erősen varrták össze, hogy a folyadék ne tudjon „kiszök
ni” az öltések között. Ilyen tömlőkben szállíthatták a 

'bort, a vizet, vagy épjfá frissén fejt fejet. Szállításkor vágy 
i az állatokra, vagy pedig a saját hátukra kötötték haszná
lóik. Egyébként három botot támasztottak egymásnak, 
és ezekre akasztották a teli tömlőt.

A használat során a bőr olyannyira megkeményedett, 
hogy már üresen is megőrizte gömbölyűségét. De ez a 
merevség törékennyé is tette. Ha forrásban levő új bort 
töltöttek bele, félő volt, hogy szétreped, és tartalma kárba 
vész.

Jézus ezzel a példázatával érzékelteti, miért nem tart 
mepió néhány olyan régi törvényt, amit a farizeusok és az 
írástudók számon kémek rajta. Ha ugyanis szigorúan 
megtartaná például a szombat megtartására intő régi tör
vényt, és szombaton nem gyógyítana betegeket, akkor 
kárba veszne az új örömüzenet, melyet hirdetni szeretne: 
Az Isten szeretet, és ez abban nyilvánul meg, hogy szünet 
nélkül munkálkodik gyermekei javán.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Dalo-ló-ugrás”
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Mai játékunknak egy szám a megfejtése. Mégpedig egy 

énekszám az evangélikus énekeskönyvből. Ha a négyzet
hálóba írt betűket lóugrással haladva a megfelelő sor
rendben összeolvasod, megkapod a keresett ének első so
rát. Ekkor már csak az a feladatod, hogy az éneket kike
resd az énekeskönyvből, és számát egy levelezőlapra felír
va elküldd a gyermekrovat címére. Segítségként eláru
lom, hogy a kezdő sor utolsó betűje a négyzetháló jobb 
felső sarkában található „M” betű! Jó fejtörést! Megfej
tésedet a lap dátumát követő keddig add postára!

LA-
BI-
RIN-
TUS

F I A T A L O K N A K

En vagyok az élet kenyere
Kenyér és élet. K ét összetartozó szó. K e

nyér nélkül nincs élet. Élet nélkül nincs ke
nyér. Egymásba fonódnak, összekapcsolód
nak: üzennek.

A m ikor éhesek voltak azok, akik követték 
ő t ,  és hallgatták szavát o tt a galileai tenger 
partján, ö t árpakenyérből vendégelt meg öte
zer em bert. Jézus közelében nem kell éhezni 
többé. N ála mindig van táplálék, belőle újra 
és újra föl lehet töltekezni, erő t meríteni. H i
szen ő  m aga a Kenyér. Nem akárm ilyen: az 
élet kenyere. A kisbetűs és a nagybetűs Élet 
kenyere is.

„Én vagyok az élő kenyér, amely a m enny
ből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyér
ből, élni fog örökké, m ert az a kenyér, am e
lyet én adok oda a világ életéért, az az én tes
tem .”

U ram , add meg nekünk ezt a kenyeret! -  
kérték Ő t azok, akik  lá tták  a csodát, jó llak 
tak a m egosztott, szétosztott ajándékból. Add 
nekünk az élet kenyerét, az élő táplálékot, 
oszd szét köztünk a Tested, oszd szét önm a
gad! Látod, éhezünk R ád! Nem élhetünk 
ajándékod nélkül, nem élhetünk Nélküled. 
M ostoha ez a, világ, ez az élet. Egymás ke
nyerét vesszük el, ha m ár nekünk nincs, iri
gyen kuporgatjuk azt, am ink van, nehogy 
kénytelenek legyünk m ásokkal megosztani. 
K enyérharc dúl, am inek vannak győztesei és 
vesztesei. Többen vannak a vesztes oldalon. 
A föld lakóinak harm ada éhezik. A m ásik 
harm ad megbecsüli a kenyeret, a harm adik 
harm ad tékozolja. V annak, akik kalácsot en
nének inkább kenyér helyett. V annak, sokan 
vannak, akik nem elégednek meg a napról 
napra  kenyér ajándékával. T öbbet akarnak  -  
de megrom lik a kenyerük, am it összehará
csoltak. Úgy já rn ak , m int annak  idején a vá
laszto tt nép a m annával. Aki túl sokat m ar
kol, keveset fog. V annak, igen, sokan van
nak, akik szinte sem m it sem tesznek a m in
dennapiért. ö lü k b e  hull, mégsem hálásak ér
te. Még csak meg sem köszönik Neki. A fe
leslegüket inkább a szemétbe dobják , de nem 
kínálják fel, nem adják  oda a rászorulónak. 
Büszkeségük nem engedi? Am ire nincs szük
ségük, a rró l is nehéz lem ondani? M iért?

V annak, iszonyúan sokan vannak, akiknek 
kevesebb ju t  a kevésnél. A kiket a szem éttáro
lók felé űz a szükség, akik a m orzsákat eszik, 
azokat a d arabokat, am ik az urak  asztaláról 
hullanak le. V annak azok, akik  nagyvárosok 
szegénynegyedeiben, bádogviskókban eszik az 
ú jságpapírt, hogy legalább valamivel teletöm 
jék a gyom rukat, ne érezzék a kínzó éhséget. 
V annak, akik ólom m érgezésben halnak meg 
em iatt.

Olyan em berek is élnek ezen a földön, akik 
hálásak tudnak  lenni egy m arék rizsért, n a 
pon ta  egyszer egy híg kukoricakásáért. V an
nak, akik meg tud ják  köszönni a keveset is, 
és m egosztani azokkal, akiknek még ennyiük 
sincs.

K enyér és élet. összekapcsolódó , egym ásba 
fonódó fogalm ak. Jelek. M uta tnak  V alaki fe

lé. Ü zenetet hordoznak. Jelei a szeretetnek, a 
gondoskodásnak, a rem énynek: gondol ránk 
az Ú r, meg fog áldani.

Az Isten kenyere a m ennyből szállt le, és 
életet ad o tt a világnak. M a is leszáll közénk. 
M a is szétosztja önm agát. Hogy ne éhezzünk 
többé a szeretetre. K enyérré lett az Ige, hogy 
belőle éljünk -  és éltessünk m ásokat is. M ert 
am it kaptunk, nemcsak m agunknak elég. Bő
ségesen ju t a M ásiknak, a korgó gyom rú, be
esett arcú idegennek is, aki kinyújtja felém a 
kezét. M inél jobbam  szétosztom , annál több 
m arad. T izenkét kosár?  Vagy talán  még en
nél is több?  H a akarom , a csodálatos kenyér
szaporítás lejátszódhat m a is a szemem előtt. 
Csak osztani kell! A zt, am it ajándékba kap
tam , am iből élek. Csak kézbe kell venni a ke
nyeret. H álát adni, aztán  m egtörni, és 
továbbadni. Vegyétek, egyétek! A tiétek, és 
az enyém is. ő  ak a rta  így, ő  hagyta ránk föl
di életének utolsó estéjén.

Ezt cselekedjétek -  m ondta  - ,  valam ennyi
szer csak eszitek, az én emlékezetemre. M ert 
az én testem, igazi étel. Aki ezt a kenyeret 
eszi, élni fog örökké. Belőlem. Velem.

V. GY.

SZABÓ LŐRINC;

Kenyér■

Beléd haraptam, áldott 
és elborzadtam -  Habfehér 
tested kísérlete oszlani 
kezdett, zöldülni s foszlani,

s köröttem az eltűnt szobák 
falain, az utcán, a városon át 
őt láttam mindenütt, csak őt, 
a milliárdlelkű mezőt,

ahogy szétcsapott, ringva, -  már 
tenger volt, vegtelen határ, 
zöld végtelen, aztán rőt-arany. 
Hány kalász élt ott boldogan,

. hány, .külpn-külön kis akarat,
s minden kalászban mennyi n 
és minden magban mennyi 
s mennyi jövendő párosult

fi Aztán egyszerre magamat 
láttam, e roppant áradat

Sósát, Isten gyilkosát, 
ászával belevág

az örök csodába, töri, üti

I a szent anyagot, megsüti
s eszi istent, aki test, aki vér -  . 
S letettelek, darab kenyér,

s fölvettelek, elnéztelek, 
magamban éreztem az életedet -  
aztán lassan úgy ettelek tovább, 
mint a hívő az úrvacsorát.
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Késmárk: fatemplom, evangélikus lyceum, Thö
köly. . .  villan fe l  emlékezetemben, ha a Tátraalja 
kedves kis városának nevét hallom és sok-sok törté
nelmi, földrajzi, irodalmi kép, esemény, amiről De
ák téri tanáraim -  J e s z e n s z k y  I lona (Lilla néni), 
dr. Z e l e n k a  M a r g i t ,  majd később dr. S z i g e t h y  
L a j o s ,  dr.  S z e l é n y i  Ödön -  oly lelkesen tudott 
magyarázni. Az ö tanításuk volt iránytűm, valahány
szor felnőtt koromban eljutottam a csendes szepességi 
városkába. Mégis minden, amit tanultam, olvastam 
Késmárkról, csak néhány éve lett valóság számomra. 
Azóta ismertem meg a város felbecsülhetetlen értékeit, 
amióta A . K o w a r i k  evangélikus lelkész kalauzolt 
végig benne. A két éve elhunyt K o w a r i k  Sándor ,  
huszonhárom évig volt a késmárkiak lelkésze és nem
csak hívei lelki gondozója: szívügye volt a város emlé
kekben gazdag múltjának és jelenének óvása a feledés
be merüléstől. Az ő kíséretében ismertem meg valójá
ban a város történetét, jelentőségét, az ág. hitv. evangé
likus kerületi lyceum történelmi múltját, nemzetközileg 
is számon tartott több évszázados könyvtárát.

Ú j r a  a  S z e p e s s é g b e n ,  T h ö k ö l y  v á r o s á b a n
-  A könyvtár -

A könyvtár, melynek 150 000 kötetéből ( címlista 
szerint 70 000, mert vannak többkötetes művek és 
van, amiből több példány van) kb. 15 000 kötet 
egyházi mű. A régi könyvek, dokumentumanyag 
mellett sok az ősnyomtatvány az 1400-1500 közötti 
évekből: egyedi darab, ritka példány jelzéssel. H a
talmas, 2-300 év előtti bőrkötésű, veretes könyvek, 
melyeket nemcsak tisztelettel forgat a kutató, ha
nem félelemmel is, nehogy a töredező lapok rongá
lódjanak, vagy az ujjai között maradjanak. S  lehet- 
e nagyobb öröm, lapozgatás közben bejegyzést, sze
mélyes észrevételt találni a lapokon. Például egy 
másfél évszázadnál korábbi bejegyzést! Ilyen volt a 
kicsiny könyv, füzet, „A helység kalapácsa", mely 
150 évvel ezelőtt Petőfi kezében volt. 1845. május 
3-án ajándékozta a késmárki Magyar Olvasó Társa
ságnak. Erről S c h o lc z  F r i g y e s  „A Tátra alatt" -

Jóny Tivadar végrendelkezése 
1865. Szent-Mihály hava 29. napján.
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regényes történelmi képek c., 1903-ban megjelent mun
kájában is megemlékezik, sőt idézi P e t ő f i  sorait az 
„LJti rajzok"-ból: „Délelőtt meglátogattam K e r é -  
n y i v e l  H u n f a l v y  P á l t ,  a tanítványai által általá
nosan szeretett professzort (a lyceumban) ... M egnéz
tük Thököly várát... Este zenével tisztelt bennünket a 
tanuló ifjúság... Nagyon restelltem azt a históriát, hogy 
csak egy napot szántam Késm árknak... Másnap kora 
reggel indultunk; ott fekü d t a Tátra egész pompájá
ban. .. Azért siettem el Késmárkról Iglóra, mert van ott 
egy család, mely engem már rég kívánt látni, s én azt 
viszont.”

A z említett család, régi barátja P á k h  A l b e r t  
szülei voltak, akiknél három hetet töltött. A  vendégsze
rető családfő, P á k h  M i h á l y  evangélikus lelkész 
volt.

Ka z i n czy - i r a to k ,  -könyvek is találhatók a könyv
tárban: 1768/9-ben volt a Lyceum növendéke, a Corni- 
des-féle házat, melyben lakott, emléktáblával jelölték 
meg 1899. október 27-én. A z ünnepélyes leleplezés szép 
meghívóját őrzi a könyvtár a számos hatalmas könyv, 
almanach közö tt: közülök egyet-egyet f e l  sem lehet 
emelni egyedül. V l a s z t a  O k o l i c s á n y i ,  a könyvtár 
vezetője mindenben segítségünkre van. Ismeri jó l  és 
fé ltő  szeretettel adja át a súlyos könyveket ( tartalmuk 
is súlyos!). Nemcsak számos kérésünket teljesíti, maga 
is sok kevésbé ismert kiadványra hívja felfigyelm ünket, 
s a hideg nagytermekbe 1-1 csésze forró, saját gyűjtésű 
növényekből készített teával is betoppan.

A Lyceum alapításának 400. évfordulójára kiadott 
jubileumi emlékkönyv, d r. L i p t á k  J á n o s  munkája 
részletesen ismerteti a Lyceum történetét és a részben 
az egykori diákok és tanárok adományából létrejött 
könyvtárat. A  ma is az evangélikus egyház tulajdo
nában lévő könyvtár a századfordulón, sőt még az 
első világháború előtt nem zetközileg is ismert „ku

Petftfi ajándékának nyoma

tató-központnak" szám íto tt; később hosszú évekig 
nem volt lehetőség a kutatásra. A  könyvtár meg
m entett anyagát 1955-ben kezd ték feldolgozni, majd  
1971-74 kö zö tt a műemlékvédelem, a járási kultú- 
rosztály segítségével megkezdte az épület helyreállí
tását is. A z  egyetemes püspöki hivatal tette anyagi
lag lehetővé a fő isko la i képesítéssel rendelkező 
könyvtáros alkalmazását. V l a s z t a  O k o l i c s á n y i  
nemcsak a könyvtár ügyintézője, kézbentartója, leg
főbb  vágya, hogy a kutatás újból meginduljon és minél 
több értékes munka alapja legyen az értékekben bővel
kedő könyvtár. A város a középkor századai óta nem 
vesztett jelentőségéből. Belvárosi része ma műemléki 
védelem alatt áll. Épületei, emlékhelyei a történelmi 
múltat idéző kis temetője (külön ismertetést kíván), az 
emberekkel való beszélgetés még sok újat tartogat a 
kutató számára, s mind ehhez bőséges alapot, segítséget 
adhat az evangélikus Lyceum könyvtára, mely a tudo
mány minden területét felöleli. A z  érdeklődőket pedig 
szeretettel várják!

A jubileumi emlékkönyv címlapja Sebeiken Pálma



TEMPLOM ÉPÜL A JÖVŐ GYÜLEKEZETÉNEK
Alapkőletétel Balatonbogláron

Evangélikus Élet 1994. o k t ó b e r  23.

Nagyothallók a gyülekezetben

Kaposvárról Balatonbog- 
lárra vezetett H arm ati Béla 
püspök útja azon a vasárna
pon. A balatonboglári gyüle
kezet templom építését hatá
rozta el még 1988-ban és 
most érkezett el az ideje an
nak, hogy letegyék alapkö
vét.

Balatonboglár ismert mint 
üdülőhely, nyáron hatalmas 
a forgalma, igen sokan jön
nek ide külföldiek is. Azt 
azonban kevesen tudják, 
hogy a városba a hatvanas
hetvenes években sokan tele
pültek át a környékbeli 
templomos falvakból, evan
gélikusok is. Lelkipásztori 
gondozást, istentiszteletet ta
láltak itt, de templomot 
nem. Egyre többször esett 
szó arról, hogy legyen temp
lom. 1988 elején határozta el 
a közgyűlés, hogy legyen 
templom és az elhatározást 
erősítették a nyaralók is. 
1992-ben indult meg a végre
hajtás, 1993-ban az önkor
mányzat megszavazta aján
dékként azt a gyönyörű fek
vésű telket, melyen most az 
alapkövet letették. Ajándé
kozásként adták át, írták át- 
i telket az egyháznak •- 
nóndtá'"eT M adarász István ' 
1 gyülekezet lelkésze.

A templom terveit pályá
ját útján N agy Tamás készl
etté el. A terepet kihasznál
ja az utca szintjén kétszintes 
aarókia épül, majd innen ve- 
:et fel az út a hegyoldalba a 
ciemelkedő templomépület

hez, amint a mérnöki rajz is 
mutatja.

A szabadtéri istentisztelet 
gyülekezeti énekkel kezdő

dött, melyet nem a megszo
kott módon kísért a kántor. 
Vajda István zalaistvándi lel
kész kürtszóval kísérte az 
Erős vár a mi Istenünk éne
két.

Az igehirdetés lP t 3,9 
alapján szólt arról, hogy a 
templomépítés: áldás. Áldás 
lesz ittlakók és pihenők, ha
zaiak és külföldi turisták szá
mára. A jövő számára jelent 
ez a templom békességet, sze- 
retetet, megbocsátást, sugá
rozza majd azt a jót, amiből 
több kellene. Az áldás nem 
tőlünk jön, örökség, mely Is
tentől származik. Ez az áldás 
spirituális segítség lesz, erköl
csi védőháló, hogy a másik 
ember felebarát legyen.

Időbe telik még, mire eljö
hetünk felszentelni ezt a 
templomot, de az áldás addig 
is jön Istentől, ne felejtsük el 
továbbadni. T.

Szerényen, de egyes európai egy
házakban nagyon hatásosan és sok 
áldással végzi a szolgálatát m ár 
több, m int 20 éve a Hallássérült- 
lelkigondozás Nemzetközi Szövet
sége, német rövidítéssel az IVSS.

A skandináviai, a holland és a 
német egyházak m ár régóta külö
nös gondot fordítottak a különféle 
fogyatékosságban szenvedők, így a 
hallássérültek lelki gondozására is. 
Külön erre a célra kiképzett lelki
gondozókat állítottak munkába 
azért, hogy a nagyothalló hívek ne 
szoruljanak ki az istentiszteleti élet
ből, a gyülekezet, az egyház vérke
ringéséből.

M indjárt el kell oszlatni egy fél
reértést, ami gyakran előfordul a 
tém ában járatlan  olvasóval. Nem 
jelbeszéddel kommunikáló, szájról 
olvasó siketnéma testvéreinkről 
van itt szó. Ők orvosilag is, a lelki
gondozás szempontjából is külön 
csoportot jelentenek, nem tévesz
tendők össze azokkal, akik valaha 
jó l hallottak, de valami betegség,

T á v o l i  h a r a n g  s z a v á t  k ö z e l r ő l  h a l l o m

Lassan alkonyuló életem so
rán egyetlen egyszer jártam  
Aradon. Egyszer vehettem részt 
az idén felújított, szép neogóti
kus evangélikus templom isten- 
tiszteletén. Egyszer részesülhet
tem az akkor aradi lelkész, Dé
nes Béla és súlyos keresztet hor
dozó családja vendégszereteté
ben.

1956forró augusztusának vé
gén történt, amikor Argay 
György püspök meghívására 
kéthetes körutat tett és számta
lan gyülekezetei látogatott meg 
Dezséry László püspök Erdély
ben, s öt, mint püspöki titkár és 
„tiszteletbeli erdélyi" elkísér
hettem. A z  akkor rövid időre 
fe ltűn t és hamarosan eltűnő re
ménység szivárványa alatt még 
Bukarestbe is eljutottunk s ott 
nemcsak a magyar és román 
nyelvű evangélikus gyülekezet 
fogadott bennünket szeretettel, 
hohem jó  reménjNé^' jégyebéiig 
beszélhettünk Jusztin pátriár
kával és Dogaru akkori vallásü
gyi államtitkárral. A z  ígéretes 
kezdet fo lytatását hamarosan 
elfújta az októberi szép napokat 
követő zord idő fagyos szele.

A z  aradi templomot, éppen 
megújításának hálaünnepén, 
közel hozta a tévé vasárnapi

„Örömhír" adása. A z egyhá
zunkat képviselő Harmati Béla 
püspök mellett csupán ké t régi 
ismerősöm arcáig tudtam fe lfe 
dezni: M ózes Árpád püspökét 
és egy rövid pillanatra régi ba
rátom, Deák Ödön ny. nagyvá
radi lelkészét.

A  távoli harangszót Ilonka, 
egy aradi rokonunk figyelmes
sége hozta néhány nap múlva 
közel. M egküldte az aradi gyü
lekezet először megjelent lapjá
nak ez év pünkösdjén megjelent 
első számát. Szerény kis lap. 
Negyedíves méretben mindössze 
8 oldal. Neve is szerény: „KIS- 
HA R A N G ”. Kicsike, de tisztán 
csengő, jó  hírt mondó. „Kondulj 
meg!" - kéri az aláírás nélküli, 
keretbe foglalt vezércikk. Szer
zője valószínűleg a lap szerkesz
tője: Tóth-Pál Béla. „Ólom” cí
men az érettségiző Horváth 
Csaba verse az „ólom-lelkű” -  

‘ „ólom réményü" -  „ólöm álmú” 
ember alakját állítja elénk. M i
ért éppen a pünkösdi szám közli 
versét? Nyilván azért, mert ezt 
az embertípust is felkeresi a 
Szentlélek: Ezért ír cikket „A 
Lélek sodrában” címen a gyüle
kezet volt lelkésze, most püspö
ke, M ózes Árpád, és bibliata
nulmányt a pünkösdi csodáról

Erdélyi Zoltán lelkész. -  M eg
lepően frissek és nívósak a gyü
lekezet „laikus”, „világi" tagja
inak írásai. A  lelkészi hivatal 
szervezésében „zarándokutat" 
szerveztek a Csontyáry kiállítás 
megtekintésére. Élménybeszá
molót és egyben értő, tömör mű
elemzést ír a lapban Pávai Gyu
la „Zarándoklás Csontváryhoz” 
címen. Gyurkócza Aranka az 
aradi „ Vox Iuventutis” ökume
nikus gyermekénekkar
magyarországi útjáról és a 
magyar középkori zene ápolá
sáért kapott különdíj elnyeré
séről számol be kedvesen pon
tos adatok közlésével. Ismert 
gond: „Hol vannak a fia ta 
lok ?” -  kérdi Böszörményi 
Zoltán presbiter és kéri: 
„Hozza el minden szülő gyer
m ekét kézenfogva”. Záray  
Ödön felügyelő „hit-remény- 
szeretet,” elcsépeltnek hitt tét- 
májáról újszerűén tud írni. 
Látszik, hogy jártas egyhá
zunk tanításában. Ismeri, sze
reti gyülekezetét.

A gyülekezeti lap minden so
ra egy tisztán zengő harang sza
vát hozza közel a távolból. Szív
ből kívánjuk, hogy miután meg- 
kondult, zengjen továbbra is.

Benczúr László

m unkaköri ártalom, vagy az idős 
kor következtében veszítették el 
hallóképességük egy részét. Esetleg 
hallássérülten, de nem siketen szü
lettek. Az IVSS tevékenységi terü
let® elsősorban a hallóképességü
ket fokozatosan elveszítők, emiatt 
különféle gyakorlati és nagyon 
sokszor lelki problémákkal küz
dők segítése.

A szervezet kétévenként tart 
konferenciát, amelynek célja a ta
pasztalatok cseréje, összegezése, 
egymás munkájának jobb megis
merése, közös tanulás ebben a szol
gálatban jártas specialisták vezeté
sével. A volt NSZK, Ausztria, Dá
nia, Hollandia, egykori N D K  és 
Norvégia után első ízben adott ott
hont hazánk a rendezvénynek. 
Szeptember elején a Ráday kollégi
um ban Budapesten ülésezett az 
IVSS konferencia.

Nehéz röviden beszámolni a bu
dapesti eseményről, melynek össze
foglaló témája e tudósításnak a cí
me volt. Erről tarto tt előadást töb
bek között Szebik Imre püspök, 
Harmati Béla püspök-elnök a kon
ferencia megnyitóján \üdvözölte 
egyházunk nevében a résztvevőket. 
A református egyház is magas szin
ten képviseltette m agát a konferen
cián, Hegedűs Loránd püspök vé
gezte az úrvacsorái istentisztelet 
szolgálatát.

A külföldi résztvevők nagy elis
meréssel hallgatták a magyar szak
előadókat a Bárczy Gusztáv 
Gyógypedagógiai Főiskoláról, a vá
ci siketek iskolájától. Á ttörésnek is 
lehet nevezni ezt az eseményt. K o
rábban minden fogyatékosokkal

foglalkozó pedagógiai intézmény
től szigorúan távoltartották az egy
házakat. Ez mindkét fél részére 
nagy veszteséget jelentett. Egyházi 
segítség nélkül sokkal nehezebb fel
adatot jelent a fogyatékosok lelki 
gondjainak komolyan vétele és 
ilyen helyzetükben a segítség nyúj
tása. Az egyház azzal veszített so
kat, hogy kiváló pedagógiai sza
kemberek tudását nem vehette 
igénybe a saját, fogyatékosok, töb
bek között hallássérültek között 
folytatott szolgálatában.

Egyházi, gyülekezeti szinten saj
nos, a szolgálatnak erről az ágáról 
még keveset mondhatunk el. Kö
szönettel kell nyugtáznunk a Bár
czy Gusztáv Főiskola felajánlott 
segítségét. Tudományos, szakszerű 
kérdőív összeállításával kész segí
teni az első lépéseket, a pontos fel
méréseket a gyülekezetekben. 
A lelkészektől, aktiv gyülekezeti ta
goktól függ, mennyire fogják ezt 
komolyan venni és ezt a munkát 
érdemben segíteni. Fontos ez a 
munka! A népességnek több mint 
10%-a hallássérült Európában. Ez 
civilizációs ártalom. És mint min
den testi baj, lelki hatásai is van
nak.

A tanulságos konferencia után a 
külföldi vendégek kívánság szerint 
pár napra egy-egy gyülekezet ven
dégei voltak. Ezúttal is hadd 
mondjak köszönetét azoknak a lel
készeknek, akik szíves házigazda
ként még sokoldalúbbá tették a 
külföldi testvérek számára a ma
gyarországi tanulmányutat.

Baranyai Tamás

A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK 
ÖKUMENIKUS TANÁCSA

„Én, és az én házam népe az Urat szolgáljuk” 
címmel protestáns kulturális estet rendez
«Pesti Vigadóban október 30-án, vasárnap este 6 órai kezdettel. E kulturá
lis est az idei Protestáns Napok kiemelkedő eseménye.

A- józsuéí hitvallás alapján -  a Család évére való tekintettel is -  előadást 
tart es bizonyságot tesz.

dr. Gyökőssy Endre 
református lelkész, pszichológus és 

dr. Szentágothai Jánosáé, 
a Deák téri evangélikus gyülekezet presbitere, 
as színvánalújzenei programját a Pestszenterzsébeü Központi 

Gyülekezet énekkara és a Ráday kórus, valamint az Oroszlányi Evangéli
kus Gyülekezel énekkara, továbbá pedig a Baptista Központi Énekkar és 
Kamaraegyüttes biztosítják Takaró Mihály. Máté János, Nagy Dániel és Oláh 
Gábor vezényletével A kulturális est hagyományainak megfelelően a magyar 
protestáns irodalom klasszikus műveit neves színművészek adják elő.

A belépés díjtalan, a helyszínen azonban szives perselyadományaikat 
várjuk a rendezvény költségeire. Jegyek korlátozott mértékben megrendel
hetők az Ökumenikus Tanács irodájában (1026 Budapest, Bimbó u. 127. 
Tel: 176-4847).

a Szervező Bizottság

DR. REUSS ANDRÁS:

Egyház a liberalizmusban -  liberalizmus az egyházban
(Előző számunkban közölt tanévnyitó folytatása)

l k  J W  indezekkel az ellen tm ondásokkal szem- 
■  ben m indm áig elevenen él A dam  Sm ith 

L T  A  gondo la ta , aki a 18. században azt a 
neggyőződését fejezte ki, hogy a szabad em berek 
űlentétes érdekeit egy lá th a ta tlan  kéz, unvisible 
land koord inálja  úgy, hogy az egym ásnak feszülő 
:mberi önzésekből mégis m indenki szám ára a le
tető legjobb valósul meg. M indenki tehá t azzal, 
togy a saját érdekei szerint cselekszik, egyúttal 
gy szolgálja leginkább a m ásik em ber jav á t is. 
innék  a lá th a ta tlan  kéznek a legjobb eszköze 
kdam Sm ith szemében a szabad piac. Száz évvel 
:ésőbb John  S tu art M ill m ár nem  a lá th a ta tlan  
:ézre u ta l, hanem  a közjó érdekét emeli ki, ám e
nért fáradozni kell. A m arxizm us sem b ízo tt eb
ien a lá th a ta tlan  kézben, s a közjó m egvalósítá- 
á t tűzte célul, a tökéletes em beri tá rsadalm at 
ka rta , de első eszköze a szabadság eltörlése volt.

L átva a tiltások  és szankciók eredm énytelensé- 
;ét prostitúcióval, kábítószerekkel, hom oszexuali- 
ással, alkohollal kapcso latosan , ism ételten felve- 
ődik a gondolat, hogy nem  a  tilalom , hanem  a 
zabadság, a tilalm ak feloldása lehetne az az esz- 
:öz, am ely ezeket korlá tozná  vagy meg is szün- 
etné. A m odern állam ok azt vallják, hogy a ve- 
zedelmes gondolatok  és szavak ellen nem  a cen- 
úra , hanem  a közlés szabadsága je len t védelm et, 
ie r t -  úgym ond -  a jó  gondolatai és szavai elég 
rővel rendelkeznek ahhoz, hogy a rossz eltűnjék.

T apaszta latunk  van m ár a rró l, hogy a kénysze- 
ítő tiltások  nem  vezetnek eredm ényre. A nnak  
incs azonban  semmi jele, hogy a társadalm i kér
ések liberális m egközelítése önm agában  m egold
a tn á  p roblém áinkat. V áltozatlanul azzal a kér
éssel állunk szemben, hogyan lehetne a szüksé- 
es és felism ert jó t  m ások szám ára is kötelező 
rejűvé tenni?

Igen jelentősnek ta rtom , szám unkra, teológu- 
ak szám ára különösen is, hogy éppen a szocioló- 
us, A ndorka  R u d o lf á llap ítja  m eg: az em bernek, 
ki nem  pusztán  ösztönleny, „el kell sa játítan ia , 
interiozálnia« kell, vagyis m agáévá kell hogy te- 
yen norm ákat, ehhez azonban  tisztáznia kell, mi 
z érték  a szám ára, ez pedig csak úgy lehetséges, 
a van valam ilyen »képe a világról«, vagyis arró l, 
ogy mi a célja és az ertelm e az életének” . A tá r 
adalom szám ára azt ta rtja  előnyösnek, ha minél 
>bb viselkedési szabály m eg tartásá t az erkölcs 
iztosítja, és az erkölcs m egfogalm azásában, köz
elítésében a vallásnak van szerepe (Lelkipásztor 
993, 10, 358-359).
N em  lehet azt á llítani, ho^y keresztyénség és 

:abadság alapvetően ellentétben lennének, de 
ogy sokszor kerültek súlyos feszültségbe egy- 
lással, az is bizonyos. M indig kézenfekvő 
gyanis, m ert könnyebbnek tűn ik , az érvek logi- 
ai erejét, a bizonyságtétel belső sodrásá t, a hit

lángját kész form ulákkal helyettesíteni, és az 
eredm ényt erőnek erejével kicsikarni. De ha vala
mely k o rban  belsőleg üresedik meg a h it és veszíti 
h itelét a K risztus-követés, ak k o r ezt a rosszul 
használt szabadság korlátozásával sem lehet fel
ta rtó z ta tn i. H a egyszer belül m eggyengült az elle
nállóképesség, ak k o r nem  segítenek igazán a kül
ső tilalm ak. L u ther abban  foglalja össze a Szentí
rás ta rta lm át, hogy olyan tö rténet, amely el
m ondja, hogyan engedelm eskedtek és hogyan vol
tak  engedetlenek, hogyan hittek  és hogyan nem 
h ittek  az em berek. Az Ó- és az Újszövetség je l
lemzője az, hogy Isten szólítja a népét, szól és vá
laszt vár, m egadja a tévedés és elesés keserves és 
veszedelmes szabadságát, de nem  hagyja m agára 
népét. Ezekben a  válságos helyzetekben az egy
háznak , nekünk, keresztyéneknek a rra  kell gon
dolnunk, hogy mi az egyház lényege, mi a keresz
tyén élet a lap ja , mi a h itnek a bizonyossága. Va
gyis h itü n k  alapjai felől kell elgondolkodnunk, 
azaz: Isten  szavara kell figyelnünk, Isten igéjét 
kell ha llga tnunk  és m egszólaltatnunk. M indezt 
ab b an  a rem énységben és várakozásban , hogy 
szava, a K risztus evangélium a nem üres fecseges, 
hanem  valóban  dünam isz, erő.

Az em bernek ezt a szabadságát, am elyet Isten  
is m egad az em bernek, nagyon különbözően  ér
te tték  a századok folyam án. G yakran  h ivatko
zunk m i m agunk is L u therra , ak it w orm si vallás
tétele m ia tt a lelkiism ereti szabadság hőseként is 
szoktak  em legetni. N em  volna szabad felednünk, 
hogy ennek az em bernek a szabadsága, az akkori 
hata lm asokkal való szem benállásához a bá to rsá
ga abban  gyökerezett, hogy Isten igéje foglyának 
vallo tta  m agát.

H atásában  felbecsülhetetlen jelentőségű az első 
em beri jog i ny ila tkozat, a Bill o f  R ights o f  Virgi
nia 1776-ból, am ely a törvény elő tti egyenlőséget 
m ond ta  ki, s am ely indok lásában  nem  Istenre, 
hanem  a term észetre h ivatkozo tt. Ú gy látom , 
nem csak sa játosságunkat, hanem  lényegünket ve
szítjük el, ha nem  m erünk Isten rő l olyan egysze
rűen és b á tran  szólni, m in t L u ther teszi a  K iská
téban  : „ terem tett engem, . . .  ő a d ta  testem et, tel
kem et, . . .  és ezeket m ost is fenn tartja . Ezért ad 
nekem  . . .  Testem et s életem et n aponk in t m inden
nel bőven ellátja  s táp lálja  . . . ” s még hosszan 
fo ly tathatnám . Isten  nem  a dolgok m egm agyará
zásának  elve. N em  puszta  szó vagy fogalom , h a 

nem cselekvő Isten. Szent és szerető Isten. Nem  
én, az em ber, és nem is én, a teológus vagyok, 
aki m eghatározom , hogy kicsoda O, és mi az 
aka ra ta , hanem  Ő szólít, Ő parancsol, ő  ajándé
koz meg, Ő ta r t igényt rám , O kegyelmez.

Éppen az em bernek Istennel való viszonyát te
kintve m egdöbbentő érvelés a terhességmegszakí
tás kérdésében a pro choice, tehát a liberális ál
láspon to t képviselők részéről, a saját testhez való 
jo g  hangoztatása. Term észetesen semmiképpen 
sem lehet arró l szó, hogy valaki m ásnak legyen 
döntési jo g a  a nő testéről, m int neki m agának. 
Az em beri test, az én testem  azonban nem  tu laj
don , nem birtok , amellyel én rendelkezem, s 
am ely felől én döntök . Az én testem  én vagyok 
saját m agam  (F ranc R odé, Vigília 1993, 6, 410).

N em  kétséges, sok keserves tapaszta la t bújik 
meg a m ögött a tény m ögött, hogy az em ber, s a 
m ai em ber különösen, inkább  kerüli az elkötele- 
zést. Szeretné a szabadságát megőrizni, szabad 
m aradni. Félti az iden titásának  az elvesztését, ha 
elkötelezi m agát valaki, vagy valakik mellett. 
A szabadságot negativen értelm ezi: szabad va
gyok „valam itő l” . Ez többet ér szám ára, m int a 
pozitív szabadság, a szabadság „valam ire” . M in t
ha többre becsülné a puszta lehetőséget a szaba
don e lhatározo tt tettnél.

El kell azon gondolkoznunk, hogy az em ber 
éppen o tt lehet igazán szabad, ahol kötelezettsé
get vállal m agára. H iszen az em bernek egyébként 
sem ad a to tt meg a teljes választási szabadság. Az 
em ber Isten  terem tm énye. R endeltetése van, 
amellyel szem befordulhat ugyan, és szembe is fo r
dul, hiszen bűnös, de akárm it még ak k o r sem vá
laszthat, még ha nagyon akarja , ak k o r sem. Ez a 
lehetőség egyszerűen nem  ad a to tt meg az em ber
nek.

A szabadság, am elynek egyetlen és fő jellem ző
je, hogy szabadság a  m ásik em bertől, a fogalom 
nak  nem  keresztyen értelmezése. Egyébként is, az 
így értelm ezett szabadság, tehát a szabadság m int 
az em berek közötti versengés, és az egyenlőség, 
kibékíthetetlen  ellentétben állnak. A  kettő t nem 
lehet egy nevezőre hozni. Nem  lehet egyszerre 
m indkettő t m axim álisan m egvalósítani. Az egyik 
csak a m ásik rovására  valósítható  meg. Nincsen 
tehát receptünk a m egvalósításra. A zt jelenti va
jo n  ez, hogy az em ber vagy szabadságban él, de 
igazságtalanságban és egyenlőtlenségben, vagy

igazságban ugyan, de szabadság nélkül? Az ellen
tét feloldására, a problém a m egoldására több 
program  fogalm azódott meg, amelyeket ilyen jel
szavak képviselnek, m int szociális állam, a 
szociális piacgazdaság, szociális háló, részesedés, 
szolidaritás, sharing.

M indezek m ellett azonban m egm arad a kérdés: 
hogyan lehetne elérni, hogy az egyik em ber a m á
sikat ne saját szabadsága korlátjának tekintse, 
hanem  a felebaráttal való összetartozást gazdago
dásnak, kiteljesedésnek ta rtsa?  Ezt az embertársi 
viszonyt -  hitem  szerint -  létrehozza Jézus Krisz
tus evangéliuma.

Az egyházban a liberalizm usnak, a szabadság
nak az alapja az, ahogyan Isten bánik az ember
rel. Szól hozzá és válaszát akarja. Tanítványság 
nem képzelhető el m ásképpen, m int Krisztus sza
vára ad o tt szabad válasz. A szabadság megvoná
sa, erőszak elképzelhetetlen, és értelmetlen akár a 
hit születésénél, a hitvallás kim ondásánál, a ke
resztyén élet tetteinél.

Az eretnekekkel fo ly tato tt küzdelem a száza
dok során szemléletesen m utatja, hogy am ikor az 
egyház világi hatalm at vehetett igénybe ellenük, 
ezzel is legtöbbször csak átmeneti eredményeket 
tu d o tt elérni, ha egyáltalán valami eredménynek 
m ondható t így elért.

L uthernak 1522 böjtjén elm ondott nyolc prédi
kációja, mely a közelm últban jelent meg először 
m agyar fordításban, teológiai szempontból is ra
gyogó példája annak, hogy lehet erőszakoskodás 
es fenyegetőzés nélkül, de mégis elkötelezetten és 
elkötelezően vitában részt venni. A képrom boló
k a t szelíd szóval, érvekkel, nyugodt hangon, és az 
ellenfelek szabadságát nem korlátozva győzte 
meg. A mai emberi jogi viták idején is érdemes 
elolvasni.

A z elnyert szabadságon őrködni az egyházban 
és a társadalom ban ma is feladatunk. Meg kell 
tanulnunk vele élni. Jó  lenne ezt a szabadságot 
nem elkótyavetyélni. Ez a veszély m a is fennáll. 
Az egyházon belül is fennáll. Éberségre van szük- 
ség.

M indenkivel szemben, aki más véleményen van, 
akinek más a hite, vagy a hitében megrendült, az 
a feladat lehetséges, hogy Isten ügyét. Krisztus és 
az evangélium ügyét érvelve képviseljük. Az érvek 
sokkal szükségesebbek és sokkal hatásosabbak, 
m int a tiltakozások. A missziói parancsban az 
egyház azt a parancsot kapta, hogy aktívan, of
fenzív m ódon és érvelve hirdesse az igét, azaz ta 
nítson.

A keresztyén szabadságunk tehát csak K risz
tushoz és a felebaráthoz kötöttségben képzelhető 
el. S a m ásik em ber szabadságának tiszteletben 
ta rtása  nem jelentheti, hogy ne lennénk adósai az 
evangéliummal.
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NAPRÓL NAP RA
Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat 

a jóval. Rom 12,21

VASÁRNAP Ne félj tőlük, mert én veled leszek és meg
m entelek:- így szól az ÚR. Jer. 1,8 (Róm 8, 35; Mt 5, 
38-48; Ef 6,10—17; Zsolt 38) Jóformán nincs is olyan nap, 
amikor ne férne ránk ez az isteni biztatás! Hiszen betegsé
gek, nehéz helyzetek, „nemszeretem” emberek mindannyi
unk életében akadhatnak. Milyen jó  érezni, hogy nem 
vagyunk magunkra hagyatottak és kiszolgáltatottak velük 
szemben! Isten azonban többet ígér, mintsem, hogy elszen
vedni segít minden nehézségünket. Ő menekülést, szabadu
lást ad! Érted is áll már Krisztus életmentő keresztfája, 
érted is megnyílt a sír!

HÉTFŐ Legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a 
szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménysé
gét. ITessz 5,8 (Zsolt 3,4; Mt 15,1-11/a; Jel 3,7-13) Érde
mes kipróbálni egy vérre menő küzdelemben vagy egy 
tomboló veszekedésben, szócsatában, hogy micsoda védő
ereje van a hitnek és a szeretetnek! Még talán azt a képte
lenséget is meg fogjuk tapasztalni, hogy e páncél az „ellen
séget” is megvédte... S ha mindent jól csináltunk, megle
pődve érezhetjük, hogy ott a sisak is a fejünkön 1 tán észre 
sem vettük, mikor is tettük fel...

KEDD Krisztusban lettünk örököseivé is, mivel eleve el
rendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki 
mindent saját akarata szerint cselekszik. Ef 1,11 (Zsolt 
33,12; 2Kor 10,1-6; Jel 3,14-22) Krisztusban minden nem
zetnek, s benne minden népnek lehetősége nyílt arra, hogy 
részese legyen ennek a boldogságnak. Hogyan lehet akkor 
annyi elhagyatott, kétségbeesett, boldogtalan ember kö
zöttünk? Persze azt, hogy Istenre bízzam magam, s Jézus
ban felvállaljam az örökség kötelezettségeit is, az jóval 
nehezebb, mint felvállalni az elhagyatottság, kétségbeesés 
boldogtalanságát. Ugye?

STEADY Vígadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szaba
dító Istenem előtt. Hab 3,18 (2Kor 6,4.10; lMóz 13,7-18; 
Jel 4,1-11) Olyan kevés van bennünk ebből az örömből! 
Ebből a biztos-távolba nézőből. Örömeinket sokszor csak 
a földi élet határain belül keressük, s találjuk meg úgy- 
ahogy. Ám feltámadásával kitágította életünk határát az 
örökéletre. Ott örök öröm vár...

CSÜTÖRTÖK Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Iz
rael, nem feledkezem meg rólad! Ézs 44,21 (Róm 11,1; 
lKor 12,12—14.-26—27; Jel 5,1-5) Nem nagyon divatos ma 
már egyfelé elkötelezni magunkat sem hivatásban, sem 
munkahelyen, de sajnos társas kapcsolatainkban sem. Hi
szen változnak az idők, „haladni kell a korral”. Isten azon
ban ma éppen azt üzeni nekünk, hogy ő  elkötelezte magát 
mellettünk, amikor „megformált", amikor övéi lettünk. Ő 
vállal bennünket naponta is, percenként is minden élet
helyzetben. E változó világban pedig olyan jó  e biztonság
ba belesimulni.

p£OTék  Őrzője vagyok én a testvéremnek? lM óz 4,9 
(Gál 6,2; Lk 22,31-38; Jel 5,6-14) Lehet mentegetőzni, 
felelősséget áthárítani ezzel a kérdéssel. Csak nem érdemes. 
Mert ahogy kimondtuk, a saját lelkiismeretünk feleli rá:
-  Igen, őrzője vagy! Akkor is, ha épp nem érsz rá, ha túl 
fáradságos a feladat, ha nehéz megtenni; akiket Isten így, 
vagy úgy rád bízott, azokért felelős vagy! És nem csak 
azért, mert talán nem is olyan soká Isten rákérdez: „Hol 
van a te testvéred?”

SZOMBAT Megszabadít engem az Úr minden gonosztól, 
és bevisz az ő mennyei országába. 2Tim 4,18 (2Sám 22,2; 
2Tim 4,5-8; Jel 6,1-4) Rövid hitvallás ez és erős biztatás 
magamtól magamnak. Segítségével talán sikerült e héten, 
s nem győzött le a rossz. Ha pedig mégis, akkor is bátran 
tekinthetünk a Szabadító Úrra. Mert Ő nemcsak küzd 
velünk és értünk, hanem új lehetőséget ad, hogy egyszer 
győzhessünk! Koczor György né

V.

Feszültség
A feszültség sok esetben pozi

tív. Tervek, elgondolások feszí
tik, serkentik pl. a művészt, épí
tészt, szobrászt. Az előadó zene
művész is csak úgy tud hatáso
san életre kelteni egy darabot, 
ha valami mondanivalót érez 
magában, amely szinte „feszíti” 
őt, amikor kezébeveszi a hege
dűt, vagy ujjait a zongora billen
tyűire teszi. Vagy gondoljunk a 
gépekre, amelyek élettelenek, ha 
nincs villanyáram, vagy más 
energia, amely feszíti őket...

De van egy másfajta feszültség 
is. Ez az, amikor Isten gondola
tai nekünk nem tetszenek és az 
ember nekifeszül, hogy Istennel 
szemben a saját gondolatait ér
vényesítse. Az egész Biblia, főleg 
az Ószövetség azt mutatja, hogy 
hogyan harcol az ember Isten 
akarata ellen. Sok történet szól 
erről a feszültségről és harcról és 
főleg arról, hogy az ember min
dig tönkremegy ebben a feszült
ségben.

A maga útját járó  ember sok
szor békességet, „harm óniát”

érez a környezettel, világgal. 
Nincs feszültség. Bűn dolgában 
nagy a benső egyetértés (Róm 
1,32.) Egy kis hazugság, csalás, 
házasságtörés... Általános véle
mény, hogy másképp nem is lehet 
élni.

I. Móz 6.. szól az özönvíz 
előtti állapotról, akkor is meg
volt ez a „harm ónia” . Ettek, it
tak, házasodtak. M indenki azt 
tette, am it jónak  látott. Isten ré
széről azonban elhangzott a 
„nem". Az embereknek nagyon 
is tetszett az, ahogyan éltek - ,  
de Istennek nem tetszett. Neki 
más volt a véleménye. A z Ő sze
mében rom lott volt a világ.

Másik példa: Lót Sodomában. 
Befogadták, anyagilag jól meg
volt. De a rom lott környezetben 
érezte a feszültséget. Ez a fe
szültség adott pillanatban ki is 
robbant. M ikor próbált szembe
szállni a bűnnel, ráförmedtek, -  
csak nem akarsz te törvényt 
szabni nekünk...

Ismeretes Dávid király házas
ságtörése és gyilkossága. Látszó

lag nem lett botrány belőle. Az 
akkori világban egy királynak 
sok m indent megengedtek. De 
II. Sámuel 11,27 szerint „az Ú r
nak nem tetszett” am it D ávid el
követett. Itt is megjelent a fe
szültség, az isteni „nem ”.

De vegyünk más példát. Az 
európai keresztyénség 300 éve (a 
felvilágosodás óta) a „m odern
ség” felé tart. Jellemzi ezt a  ke
resztyén máz, amely m ögött egy
re nyilvánvalóbb a benső elsza
kadás a Bibliától. Isten paran
csaira, igéjére gyakran m ondják, 
hogy azok „ma m ár nem úgy ér
tendők” . Világos, hogy sokak
nak tetszik ez. Vonzó, mert ez a 
divat. De Isten itt is kim ondja a 
„nem et” .

M indebből egy gyakorlati kö
vetkeztetésünk lehet: nekünk, Is
ten népének vállalni kell az igé
ből származó feszültséget. H inni 
annyit jelent, m int naponta ben
ne élni a világ és az ige feszültsé
gében.

Vállalod-e ezt? Enélkül csak 
elmélet marad hited és keresz- 
tyénséged.

Gáncs Aladár

8500 kilométer -  két dobozban
Teológusok Marokkóban

Az akkor még III. évfolyam titkos 
álma kezdett valóra válni, amikor 
augusztus 21-én útnak indultunk 
Marokkóba. Hogyan is kezdődött? 
Arra gondoltunk, milyen jó lenne 
megismerni az arab világot, gyakor
latban látni ideológiájukat. Megpró
bálni megérteni őket, s összehasonlí
tani keresztény gondolkodásunkkal, 
így indultunk útnak szponzorokat 
keresni.

Több mint harminc cégnek, társa
dalmi szervezetnek írtunk levelet, így 
sikerült utunk egyharmadát finanszí
rozni. Ezúton is köszönjük nekik. 
Már a tervezgetés is összehozta cso
portunkat. Kiosztottuk a feladato
kat; mindenki lelkiismeretesen szer
vezett, hiszen tudta, hogy tizennyolc 
ember utazása komoly felkészülést 
igényel. Öröm volt minden tervezés
sel töltött perc, hiszen igazából nem 
tudtuk, mire vállalkozunk.

Indulásunk napján délután négy 
órakor találkozott a csoport a teoló
gián, hogy Pali bácsi áhítatával és kö
zös úrvacsorával induljunk útnak. Ne
hezen értettük Pali bácsi prédikáció
ját, melyben arra hívta fel figyelmün
ket, hogy erőnk felett való útra vál
lalkozunk. Én különösen is furcsál- 
lottam, hiszen már kétszer is megjár
tam ezt az utat... Csak az úton döb
bentünk rá, mennyire igaza volt a 
prédikáció mondanivalójának. Mi
lyen döbbenetesen nehéz tizennyolc 
embernek két dobozban (mikro- 
buszban) eltölteni két hetet és 8500 
kilométert.

A napokat reggeli áhítattal, és sok

énekléssel kezdtük, melyből nem hi
ányzott a gitár hangja sem. Utunkat 
„fűszerezte” néhány esemény: Fran
ciaországban a fáradtságtól álomba 
zuhant társaság jelenlétében kirabol
tak bennünket. Az ellopott útlevél 
gazdája Marseille-ben maradt, ahol 
kárpótlásként megismerkedhetett a 
magyar külmisszió által is támoga
tott Seija Kurorten munkájával és 
részt vehetett benne. Nekünk is ked
ves pihenőül szolgált ez a missziós 
ház. A gondozott gyerekeknek él
mény volt a magyar csoporttal 
együtt töltött néhány óra.

Izgalmas határátkelések után a 
Gibraltár-szoroson keresztül lép
tünk Afrika, a Marokkói Királyság 
területére. Jól esett, hogy a teológus 
csoportot az ottani külképviselet is 
fogadta, és segített a program szerve
zésében. Épnek eredményeként láto
gathattuk meg az iszlám tanszék ma
gyar professzorát, aki sokat mesélt 
nekünk az arab világ életfelfogá
sáról.

A hazafelé vezető út sem volt 
könnyebb, problémamentesebb, 
mint az odafelé vezető. Jó volt a reg
geli áhítatokból erőt meríteni, s jó 
volt megoldhatatlan bajok nélkül 
haza érkezni. Utolsó beszélgetése
inkben világosan tisztázódott, hogy 
bizony jó  lenne minden évfolyam 
számára egy olyan kirándulás, amely 
segít megismerni egymást, és önma
gunkat a bajban és az örömben egy
aránt.

Fischl Vilmos 
IV. évf. teológus hallgató

KIKÖTŐ

Múlt heti számunkban hasonló cí
mű cikkünkben hirt adtunk a Fóti 
Mandák Kórus németországi (Ham
burg-Wedel) szolgálatáról. A cikk 
végéről, -  anyagtorlódás miatt -  ki
maradt a PRO MUSICA LUTHE- 
RANA ALAPÍTVÁNY számlaszá
ma. Azok számára, akik ezt a mun
kát, a kórust áldozatukkal segíteni 
kívánják, közöljük, hogy az Alapít
vány nyitott, ahhoz bárki csatlakoz
hat pénzbe ni vagy természetbeni 
adománnyal, vagyonrendeléssel 
vagy szolgáltatással. Alapítványunk 
508-043167-9 sz. számláját az OTP 
Budapest V. kér. Fiókja (Kálmán 
Imre u. 22. sz.) vezeti.

Adományaikat Isten iránti hálá
val köszönjük. (2151 Fót, Berda J. 
u.3.)
AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

MEGJELENT!

ÚTMUTATÓ
1995.

A Sajtóosztály 
kiadásában. 
Ára:80 Ft 
ÁFÁVAL 
Kapható 

a Sajtóosztályon. 
VIII., Üllői út 24.

A VASÁRNAP IGÉJE
AZ ERŐTELEN FOGADKOZÁS 
Lk 22,31-34

Ismerős az a történet az 
ószövetségből, am ikor a sátán 
kikér m agának valakit Istentől. 
Jób könyve kezdődik ezzel a 
jelenettel. Az istenfélelem és 
hűség példaképét, Jóbot kikéri 
magának a sátán, hogy bebizo
nyítsa Istennek: Csak azért hű
séges hozzá, mert minden földi 
jóval elhalmozza őt. H a ezek 
elvesznek, tagadni fogja Jób  az 
Istent. A kísérlet nem sikerült, 
mert Jób a kísértés idején is 
kitartott M egváltója Oldalán. 
Nem véletlen volt ez a kitartás, 
és nem is azért tette, m ert túl
lépte azt a határt, am ikor m ár 
csak Istenben bízhat. Ő nem 
csak szenvedésében, hanem 
egészségében is Istennek szol
gált! A szavai, gondolatai és 
cselekedetei nem álltak ellen
tétben egymással, m ert a kísér
tés idején is k itarto tt Jób.

Mai igénkben Péternek 
mondja Jézus, hogy a sátán ki
kérte őt. Nem magyarázza 
meg, miért tette ezt, csak azt 
fűzi hozzá, ami ebben a legfon
tosabb: 0  im á d ko zn i fo g  érte !  
És ezután elhangzik még egy 
jövő idejű m ondat Jézus szájá
ból : H a  m a jd  m eg térsz, e rősítsd  
a tyá d fiá it!  Péter erre elkezd ér
telmetlen és erőtelen fogadko
zásokba bocsátkozni. Talán 
nem tetszett neki Jézusnak ez a 
m ondata. Ő biztosra vette, 
hogy ha Jézus dön tö tt mellette, 
ha elhívta őt, ha szüksége van 
a szolgálatára, akkor ő m ár 
megtért ember! Nem  kellene 
jövő időben fogalmaznia, hi
szen m inden rendben van. ő  
lesz az, akinek erősítenie kell a 
többieket. Fel is készült rá. 
Kész Jézusért börtönbe menni, 
vagy a halálba. Úgy érzi, sem
mi nem szakíthatja el tőle. 
A kár el is kezdődhet a passió- 
történet, részéről m inden rend
ben!

Jézus pontosan tudja, hogy 
különbséget kell tennie az em
ber szavai és cselekedetei kö 

zött. Péter szavakkal vagdaló- 
zik, de ez nem jelenti sem a 
megtérést, sem a Krisztus
követést. Tovább lapozva a 
Bibliánkat, pontosan tudjuk, 
mi történt Péterrel. A kritikus 
pillanatban m egtagadta M este
rét. Itt Jézus emlékezetes szava 
könyörtelen tisztasággal m utat 
rá  arra, hogy mi.telik az ember
től a döntő pillanatban! Péter 
bármennyire közel érzi m agát 
Jézushoz, ez nem jelent semmi 
biztosítékot arra, hogy megtért 
ember lenne. Ez legfőképpen 
erőtelen fogadkozásában lát- 
szódik meg. A szavak és a cse
lekedetek nincsenek összhang
ban egymással.

Gyülekezeteinkben sokan 
vannak, akik hasonlóan gon
dolkodnak, m int Péter! Úgy 
érezzük, Jézus megszólított 
minket. Hiszen konfirm áltunk 
valam ikor, és őrizzük az em
léklapot. P ap írunk van róla, 
h ogy  m eg tér t em berek  va g yu n k!  
Mi is bátran  fogadkozhatunk. 
Jézus azt akaija , hogy minden 
em ber a követője legyen, Ő 
m indannyiunk mellett dönteni 
akar. Ennek elfogadásával van 
baj, m ert a hatásának meg kell 
látszania m indennapi életünk
ben. Jézus ezen a vasárnapon 
tények elé állít m inket. Le 
akarja egyértelműen leplezni a 
Pétereket. így szól hozzánk: 
H a  m a jd  m e g té rsz ... Bármeny
nyire nagy a szája Péternek, ez 
kevés az üdvösséghez. Jézus hí
vására nekünk válaszolni kell, 
de nem csak szavakban. Ré
szünkről is döntésre kell ju t
nunk. Jézus hívását m eghalla
ni, hogy a kritikus m ondat je 
lenidőben is elhangozhasson!

Menyes Gyula

IMÁDKOZZUNK!
Jézusunk! Jó tudnunk, hogy Te nem 
hagytad magára Pétert, és imádkoztál 
érte. Köszönjük neked, hogy értünk is 
imádkozol. Nem bízhatunk semmi 
másban, csak a Te megtartó kegyel
medben, amellyel kíséred életünket! 
Hiszen mi sem vagyunk különbek, 
mint Péter. Amen.
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fél 7. Takács József; XIII. Kassák Lajos 
u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XIII. Fran- 
gepán u. 43. de. 8. ifi. Kendeh György; XIV. 
Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.). dr. Szabóné Mát
rai Marianna; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. 
dr. Szabóné Mátrai Marianna; Pestújhely, 
XV. Templom tér de 10. Bízik László; Rákos
palota, XV, Régifóti út 73. Nagytemplom de. 
10. Bolla Árpád; Rákosszentmihály, XTV. 
Hősök tere de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cin- 
kota, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. Szalay 
Tamás; Mátyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 
9. Szalay Tamás; Rákoshegy XVII. Tessedik 
tér de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoscsaba, XVII. 
Péceli út 146. de. 9. Ferenczy Zoltán; Rákos
keresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 11. Fűke 
Szabolcs; Rákosliget, XVU. Gázon Gyula u. 
de. 11. Ferenczy Zoltán; Pestszentlörinc, 
XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; 
Pestszentimre XVIII. Rákóczi út 83. ref. 
templom de. háromnegyed 8. Havasi Kál
mán; Kispest, XIX. Templom tér 1. de. 10. 
Széli Bulcsú; Kispest, Hungária út 37. de. 8. 
Széli Bulcsú; Pestszenterzsébet, XX. Ady E. 
u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, 
XXI. Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; 
Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. Solymár 
Gábor; Budaörs (ref. templom) de. 9. Soly
már Gábor.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 21. 
VASÁRNAPON az oltárterítő színe: 
zöld. A délelőtti istentisztelet oltári 
igéje: Zsid 12, 4-16; az igehirdetés 
alapigéje: Lk 22, 31-34.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Kossuth Rádió 1994. 
október 30-án a nemespátrói templomból. 
Igét hirdet: Smidélitisz Zoltán esperes.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ : 17.20-17.35-ig, 49 m-es rövid
hullám, 6230 kHz.
október 22. szombat: Ifjúsági adás a 
kábítószerről,
október 23. vasárnap: Gáncs Aladár 
áhítata.
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMENYEK
A BIBERACHI EVANGÉLIKUS 

GYÜLEKEZET ÉNEK- ÉS 
ZENEKARA

1994. október 31-én este 6 órai kezdettel 
EGYHÁZZENEI HANGVERSENYT 
tart az óbudai evangélikus templom
ban (III., Dévai B. M. tér 1.) 
Közreműködik; Immanuel Drissner -  
hegedű, Verena Kley -  csemballó. Ve
zényel: Hildburg Rittau egyházzenei 
igazgatónő.
Belépés díjtalan, adományokat idősek 
megsegítésére köszönettel fogadunk.

tesített öregek napközi otthonát. A fenti 
alkalmakra mindenkit szeretettel hív és 
vár a gyülekezet Vezetősége.

BÉKÉSCSABA Október 30-án, va
sárnap délután 3 órakor ökumenikus 
reformációi ünnepély lesz a Nagytemp
lomban, melyen -  többek között -  Kiss 
Béla kolozsvári püspökhelyettes elő
adással, Kovács Attila orgonaművész, 
teológiai tanár orgonamuzsikával szol
gál.

BONYHAD

Evangélikus Gimnáziumok országos 
találkozóját rendezik a Bonyhádi Pető
fi Sándor Evangélikus Gimnáziumban 
1994. október 28-29-30-án. Pénteken 
9 órakor lesz a megnyitó a Művelődési 
Házban. Sport és szellemi vetélkedők, 
kirándulás Gemencre, fesztivál prog
ram után vasárnap diákistentisztelettel 
és orgonahangversennyel zárul a talál
kozó. Érdeklődőket szeretettel várnak.

GYULA Október 30-án, vasárnap 
este 5 órakor ökumenikus reformációi 
ünnepély lesz a templomban, melyen -  
többek között -  Kiss Béla kolozsvári 
püspökhelyettes és Kovács Attila orgo
naművész, teológiai tanár szolgál.

ÚJ TELEFONSZÁMOK:

Győr-nádorvárosi lelkészí hivatal: (96) 
317-381
Fancsali lelkészí hivatal: (46) 387-862 
Veszprémi lelkészi hivatal: (88) 321-618 
Élim Egészségügyi Gyermekotthon 
Nyíregyháza: (42) 342-104

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimná
zium felvételt hirdet az általános iskola 
6. és 8. osztályába járó tanulók részére 
a hatosztályos és négyosztályos gimná
ziumi osztályba. Pest, Nógrád és Bács- 
Kiskun megyéből várunk tanulókat. 
Alapkövetelmény a jó  iskolai bizonyít
vány. Kollégiumi elhelyezést biztosí
tunk. A felvételi meghallgatásra való 
jelentkezési lapot a lelkészi hivatalok
ban lehet kapni. A jelentkezési határ
idő november 20. A gimnázium címe: 
2170 Aszód, Szontágh lépcső 1.

A Magyarországi Egyházak 
ökumenikus Tanácsa Teológiai és 

Keresztyén Egység Bizottsága

az Országos Protestáns Napok egyik 
központi eseményeként 1994. október 
28-án délelőtt 9.30 -  délután 4 óra kö
zött a Károli Gáspár Egyetem Böl
csészkarán (Budapest, Reviczky u. 4/c.) 
Fórumot rendez az alábbi címmel: 

MILYEN VILÁGBAN SZÓL AZ 
EVANGÉLIUM 

(Az evangelizáció kontextusa)
A főtéma délelőtt; A magyar társada
lom a második miUenium végén. Elő
adók: dr. Molnár Attila szociológus (de
mográfus) és dr. Harmati Béla teológus 
A főtéma délután: Az egyházak jelenlé
te, jelentősége és hatása a második mil- 
lenium végén. Előadók: dr. Tomka 
Miklós szociológus, Bölcskei Gusztáv 
teológus és Szerafin József szociológus.

A Fórum házigazdái dr. Pásztor Já
nos református és dr. Hafenscher Ká
roly evangélikus teológusok.

E fórumra nagy szeretettel várjuk 
testvéreinket.

Hibaigazítás

M EZŐBERÉNYII. Október 30-án, 
vasárnap de. 10 órakor ünnepi isten
tiszteleten KISS BÉLA kolozsvári püs
pökhelyettes és KOVÁCS ATTILA 
orgonaművész, teológiai tanár szolgál 
a gyülekezetben. Az istentisztelet után 
TÄBORSZKY LÁSZLÓ esperes, püs
pökhelyettes felszenteli az újonnan lé-

Múlt heti számunkban közöltük a Déli 
Egyházkerületben lelkészvizsgát tett 
segédlelkészek névsorát. Hibásan kö
zöltünk egy nevet, helyesen: Baranyay- 
né Rohn Erzsébet. Kimaradt a névsor
ból Sikter János porrogszentkirályi se
gédlelkész neve. A hibáért elnézésüket 
kérjük.

E vangélikus
É le t

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
é s  kiadó: TÓTH-SZÖLLŰS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon: 133-6438; 134-3567 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.

Index; 25 211 ISSN 0133-1302

Szedés:
Fényszedö Központ Kft.
(940064/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét
FaIaIÂ  x/P7Ptő'
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Élet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij: fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem örzünk 
meg és nem adunk vissza!

HÁZZASÁGKÖTÉS 
Imreh Zsuzsanna evangélikus gon

dozónő és Magassy Zoltán nemeskéri 
diakónus lelkész 1994. augusztus 20-án 
házasságot kötöttek. Az esketés szol
gálatát Bárány Gyula esperes és id. 
Magassy Sándor, a vőlegény édesapja 
végezte. „Nem jó az embernek egyedül 
lennie, alkotok hozzáillő segítőtársat.” 
(lM óz 2,18.)

Apróhirdetés

60 év körüli, jólelkű hölgyet keresünk idős 
édesanyánk mellé lakótársnak és segítőtárs
nak rákosszentmihályi kertes házába. Tele
fon: 156-7812, 8—10-ig vagy este.

Diplomás, komoly gondolkodású fiatal le
ány keresi azt a  férfit, aki társa lesz egy egész 
életen át. „Szeretet”,

Férjet keresek, 28 éves elvált asszony va
gyok. Van egy két és félszobás saját tulajdo
nú összkomfortos, 82 m l lakásom. 7 éves 
kisfiam van, bankban vagyok könyvelő. 
„Anna” jeligére cím a  kiadóban.

t
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m  SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 

UTÁNI 22. VASÁRNAP A Seregek Ura velünk van, 
Jákob Istene a mi várunk. 

____________________ Z solt 46,12

‘ A TARTALOMBÓL'

AZ ÚR AZ ÉN PÁSZTOROM

ISTEN PATAKJA TELE VAN VÍZZEL

KÍNOS TITKAINK (II.)

ORSZÁGOS REFORMÁCIÓI EMLÉKÜNNEPÉLY 
1994. október 31., este 6 óra

DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN 
(Budapest V., Deák tér 4.)

Igét hirdet: Révész Á rpád baptista 
egyházelnök

Előadást ta r t: dr. H arm ati Béla evangélikus 
püspök, a M agyarországi Egyházak 

ökum enikus Tanácsa elnöke 
Az ünnepi istentisztelet liturgiájában 

a protestáns egyházak vezető lelkipásztorai 
vesznek részt.

Közreműködik: a Lutheránia Énekkar 
Vezényel: K am p Salamon 
Orgonái: Trajtler G ábor

k C SA L Á D  É V E

Az evangélikus csalad

Az idei reformáció ünnepén, a 
Család éve kapcsán, természetesen 
retődik fel a kérdés: m it is jelent az 
vangélikus család az egyház és a 
ársadalom  számára?

Közismert, hogy a lutheri refor- 
náció döntő fordulatot hozott az 
gyház életében. Luther megtérése, 
imit a Luther kutatók általában 
izonosítanak 1505-ben történ t ko- 
ostorba vonulásával, nem hozta 
neg szám ára azt a benső békessé- 
;et, am it várt. Míg a kolostorban 
:lő szerzetesek százai, ezrei úgy- 
thogy m egtalálták békességüket a 
:ülönféle kolostori gyakorlatok 
negtartásával, Luther őszintén 
negvallotta, hogy a böjtölés, önsa- 
íyargatás stb. u tán  is nyugtalan 
naradt és Isten haragjának, sőt a 
:árhozatnak félelme gyötörte őt. 
ízért volt életének igazi, döntő 
ördulata az úgynevezett „refor- 
nátori élménye” (1513), am ikor 
)oldogan értette meg, hogy „az 
gaz ember hitből él” . Üdvössé
günk alapja nem a kötelességsze- 
üen végzett jócselekedetek, ha- 
íem Krisztus keresztje, amelyen 
Tettünk meghalt és kifizette adós
águnkat.

Am ikor ezzel a boldog felfede- 
:éssel pár év múlva a nyilvánosság 
:lé is lépett és kiszögezte a híres 95 
ételét -  elindult a reformáció.

Az „evangélikus család” foga- 
om megszületése sem volt más, 
nint m agának a reformációnak 
:gyik következménye, hiszen a há- 
:asság is más megvilágításba kerül 
i reformáció fényében. Világossá 
ett, hogy a házasság a Biblia sze- 
int Isten rendje, amelyben egy fér- 
i és egy nő életreszóló kapcsolatra 
ép és gyermekeit Isten félelmében 
leveli. Persze más megvilágítást 
tapott az addig kötelező papnőt- 
enség is. Nyilván döntő  mozzanat 
rolt, hogy Luther maga is házassá
got kötött, vagyis saját példájával 
nu ta tta  meg, hogy ezt jó  lelkiisme- 
ettel teheti, m ert a papok nősülése 
:em ellenkezik Isten akaratával.

Példája nyomán az evangélikus 
elkészek azóta is családot alapíta
lak.

Mi a jellemző sajátossága az 
evangélikus családnak?

A legfontosabb kétségkívül az 
gével való élés. Luther véleménye 
izerint minden családfő egyben „a
<_____________________ i________

család papja” is kell hogy legyen. 
A Kis K átéban azt kívánja, hogy 
naponta gyűjtse össze családját, 
gyermekeit, sőt a cselédséget is, 
hogy őket Isten igéjére és Isten dol
gaira tanítsa. Természetes továb
bá, hogy az evangélikus család 
minden vasárnap együttesen megy 
a templomba, igét hallgat, úrva
csorával él. Jó  lenne ezt a szép és 
a Bibliának megfelelő szokást ma 
is gyakorolni. Régebben az is a 
családfő feladata volt, hogy vasár
nap délben, ebéd előtt megkérdez
te gyermekeit, miről szólt a prédi
káció, és közösen megbeszélték az 
ige mondanivalóját.

H ála Istennek, evangélikus csa
ládjainkban máig sem veszett ki a 
háziáhítat gyakorlása. Tudok 
olyan családról, ahol reggel félórá
val korábban kelnek fel, hogy mie
lőtt a három  gyerek iskolába indul, 
énekkel, igeolvasással és imádság
gal kezdhessék a napot. Egyes vi
dékeken, főleg az énekeskönyv sze- 
retete gyűjti össze háziáhítatra a 
családokat. Este, vacsora u tán  le
szedik az asztalt, kiosztják az éne
keskönyvet, énekelnek, im ádkoz
nak.

Az evangélikus családot tehát 
elsősorban az istenfélelem, az igé

ből való élés jellemzi, és tartja ösz- 
sze. Ennek gyümölcse a hitvestársi 
hűség, a gyermekek engedelmessé
ge, a tanulásban, m ajd a m unká
ban való felelősség és becsületes 
helytállás. Bajban, m egpróbálta
tásban is hatalm as vigasz az evan
gélikus családnak Isten igéje. Ko- 
rálköltészetünk gyöngyszemei ta 
lán nem véletlenül a legnehezebb 
időkben születtek. Csodálatos vi
gasztaló erő sugárzik G erhardt 
Pál, vagy Nicolai Fülöp énekeiből, 
és m a talán nem mindenki tudja, 
hogy Nicolai énekei a pestis já r
vány közepette íródtak, am ikor 
m int unnai lelkész, napi 40 teme
tést végzett gyülekezetében...

Luther nem idealizálta a családi 
életet. Egyik m ondása szerint „aki 
házasságot köt, olyan kolostorba 
vonul, amely tele van kísértések
kel.” Tudja, hogy a szülőknek 
mennyi gondot jelent a gyermekek 
nevelése. De biztos abban, hogy 
Isten rengeteg áldást, boldogságot 
tud adni éppen a családi életben.

H a ma a családi élet általános vál
sága idején a bajok okát kutatjuk, be 
kell látnunk, hogy nem a sokat emle
getett „hajszoltság”, „rohanás” az 
igazi ok, -  hanem Isten rendjétől 
való elszakadás, az igének és a gyüle
kezetnek megvetése, mellőzése. Ha 
ezt elfogadjuk diagnózisnak, akkor 
máris adva van a gyógymód, ami 
igazi reformációi célkitűzés lehet: 
vissza az igéhez!

Örvendetes, hogy ma a társada
lom is felismerte a család értékét, 
és próbálja annak tekintélyét hely
reállítani. De, nem midegy, hogy 
hogyan. Nem elég a nosztalgia. 
A gyökerében beteg családi életnél 
a gyökeret kell gyógyítani. A beteg 
fára aggatott gyümölcsöktől a fa 
még nem lesz egészséges. A gyó
gyulás útja pedig: megtalálni azt az 
erőforrást, amiből egykor az evan
gélikus családok éltek.

Gáncs Aladár

A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA 
„ É n ,  é s  a z  é n  h á z a m  n é p e  a z  U r a t  s z o l g á l j u k ”

címmel Protestáns kulturális estet rendez
a Pesti Vigadóban október 30-án, vasárnap este 6 órai kezdettel. E kulturá
lis est az idei Protestáns Napok kiemelkedő eseménye.

A józsuéi hitvallás alapján -  a Család évére való tekintettel is -  előadást 
tart és bizonyságot tesz

dr. Győkössy Endre 
református lelkész, pszichológus és 

dr. Szentágothai Jánosné 
a Deák téri evangélikus gyülekezet presbitere.

Az Országos Protestáns Napok szervezőbizottsága örömmel vette tudo
másul az október 30-án, a Pesti Vigadóban megrendezésre kerülő kulturá
lis Est iránti nagy érdeklődést. Ugyanakkor sajnálattal nyugtázza, hogy a 
jelentkezési határidőn túl bejelentett igényeket csak részben vagy egyálta
lán nem tudta kielégíteni, tekintettel a Pesti Vigadó befogadó képességére.

Örömmel hívjuk fel minden érdeklődő testvérünk figyelmét arra, hogy 
a M agyar Televízió 1-es csatornáján novem ber 6-án 14.40 órai kezdettel egy 
50 perces összefoglaló műsor kerül bemutatásra az ezévi Protestáns Napok 
eseményeiről, különös tekintettel a Kulturális Estre.

Felhívjuk testvéreink figyelmét továbbá arra, hogy a kulturális est hang- 
felvételre kerül és a ka ze tta  m egvásárolható lesz. Igényelni az ökumenikus 
Tanács irodájában lehet. (1026 Budapest, Bimbó út 127. Tel.: 176-4847 

Testvéreink Országos Protestáns Napok iránti érdeklődésére és megérté
sére a jövőben is számítva kívánunk áldást az ezévi rendezvények szervezői
re és minden résztvevőjére.

Szervező Bizottság

AZOK A BOTRÁNYOS TÉTELEK
-  Ez nem mehet így tovább -  

fortyogott bosszúsan M árton test
vér a templomból kifele menet, mi
után meggyóntatott néhány em
bert. -  Amióta Tetzel meghirdette 
a búcsúcédula árusítását, egyre 
többen nevetnek a szemembe, ami
kor a bűnbánat komolyságáról be
szélek. „Búcsúcédulát vásároltam, 
szabad vagyok” -  m ondják anél
kül, hogy tudnák, ezzel Istent gya- 
lázzák. Nem! Nem hallgathatok 
tovább! Közbe kell lépnem, ezt pa
rancsolja Isten tisztelete és az 
evangélium igazsága. A bűnbocsá
nat és a  kegyelem ingyenes! Nem 
árucikk!

Bármennyire is elfajult a dolog, 
Luther nem akar botrányt. Tisztes 
egyetemi oktatóhoz méltóan elő
ször értekezést ír a búcsúcédulák
ról. Aztán m int alázatos szerzetes 
feletteséhez, a brandenburgi 
Schultz püspökhöz fordul, és leve
let ír Albrecht mainzi érseknek is, 
amelyben arra kéri, hogy vizsgálja 
felül a Tetzelnek társainak kiadott 
megbízatást. Ehhez a levélhez csa
tolja a búcsúcédulákról írt 95 téte
lét.

Egy kortárs állítása szerint eze
ket a tételeket Luther 1517. októ
ber 31-én a wittenbergi vártem p
lom  kapujára is kiszögezte. Nincs 
ebben semmi meglepő, m ert a 
templom kapujára általános szo
kás volt egyetemi közleményeket 
kifüggeszteni, Luther pedig éppen 
az egyetem professzorai elé kíván
ta terjeszteni tételeit megvitatásra.

A mindenszentek előtti napon 
tömegesen tódultak a városba, 
ahová Frigyes is azért hívta az em
bereket, hogy bűnbocsánatot kap
janak  az ereklyegyűjteménye előtt 
lerótt tiszteletadásért cserébe. Va

jon látták-e saját szemükkel Wit
tenberg lakói a kiszögezett tétele
ket? Vagy más m ódon szereztek 
tudom ást róluk? Nem tudjuk. De 
annyi bizonyos, hogy Luther 95 
tételének híre óriási visszhangot 
keltett, így 1517. október 31-e tör
ténelmi nap lett. Innen számítjuk a 
reformáció kezdetét.

De mit is m ond Luther a tételei
ben?

Nincs bennük semmi forradal
mi! Nyugodt hangon, a papi, püs
pöki és pápai tisztséget érintetlenül 
hagyva, csupán egy veszélyes gya
korlat alapvető ellentmondásaira 
hívja fel az egyház figyelmét.

„Nehéz ár állapítja meg -  a nép 
körében egyidejűleg dicsőíteni a 
búcsúcédulák sokféleségét és a 
bűnbánat igazságát.” A búcsúcé
duláknak az a veszélye, hogy az 
önzést és a könnyelműséget táplál
ják. „Ezért fel kell világosítani a 
keresztyéneket, hogy a pápának 
nem az a szándéka, hogy a búcsú
vásárlást a könyörületesség bár
mely cselekedetével valamiképpen 
egyenlőnek tekintsék” . Ahelyett

hogy könnyű kibúvókat nyújta
nánk nekik, „intsük a keresztyéne
ket, hogy fejüket, a Krisztust, ke
reszten, halálon és poklon át kö
vetni igyekezzenek”, mert ő „ezt 
mondja: Térjetek meg... U runk és 
M esterünk, a Jézus Krisztus azt 
akarja, hogy a hívők egész élete 
megtérés legyen.”

Luther azt szeretné, ha az „egy
ház kincséről” beszélnénk. De tisz
tázni kell, hogy „az egyház igazi 
kincse” nem a szentek érdeme, ha
nem „Isten dicsőségének és kegyel
mének szent evangéliuma” , ame
lyet senki sem adhat és vehet pén
zen.

(Részlet Albert Greiner: Luther 
M árton az igazság megszállottja 

című könyvéből)

Kudarc, vagy siker?
Gondolatok az országos evangélizáció elé

Az utóbbi hetekben sokat olvas
hattak a  tisztelt olvasók e lap ha
sábjain a november első hétvégéjén 
megrendezésre kerülő országos 
evangélizációról. Azért is jelentek 
meg folyamatosan a híradások, 
mert valóban az egész evangélikus- 
ságra, mindannyiunkra tartozik ez 
az ügy. S talán e híradások is előké
szíthetik a döntést: „én is elme
gyek!” . A szervezéssel foglalkozók, 
a vendéglátó három  gyülekezet, a 
közelről s távolról érkezők, a szol
gálatokat végzők, s az igét hallga
tók, lelkészek, presbiterek, gyüleke
zeti tagok, mind-mind sikert remél
nek. De mit is jelent ebben az eset
ben a siker?

Siker, hogy egyáltalán megszer
vezésre kerülhetett egy olyan evan
gélizáció, amelyre elméletben -  
minden evangélikus testvérünk hi
vatalos. Siker, hogy a hitébresztés, 
-erősítés ilyen hangsúlyos alkalom 
központi gondolata lett.

Siker, hogy sok lekötöttség ellené
re is számosán voltak, akik ezért a 
célért munkát, fáradságot, energiát, 
odafigyelést, imádságot vállaltak. 
Akik fölismerték a jelentőségét en
nek a tervnek, s talán m ár előre lát
ták is lelki hasznát, a fáradozás re
ménység szerinti gyümölcstermését.

Sikerről vagy kudarcról persze 
majd november második hetétől 
beszélhetünk. Amikor tudjuk a szá
m okat, hányán jöttek el, hányán 
hallgatták az igét, hány úrvacsorá
zó volt, hány kilométert tettek meg 
a legtávolabbról jövők stb. Lehet, 
hogy a számok érdekesek, sőt, min
den bizonnyal tanulságosak is lesz
nek. M indazonáltal félnék sikerről 
beszélni, még ha nagy számban jön
nének is el a résztvevők, s a kudarc 
sem attól lesz az, ha csak kevesen 
hallják meg a hívó szót.

Siker akkor kíséri, ha ennek az 
alkalomnak kisugárzása lesz. H a az 
egy hónappal később megrendezés
re kerülő, egy-két egyházmegye 
gyülekezeteit egybegyűjtő egész na
pos találkozókon (amelyek m ár a 
szervezés stádiumában vannak) ar
ról számolnának be a résztvevők, 
hogy életüknek, hitüknek új lendü
letet adott az a két nap. H a azok is 
részesülnének belőle, akik „csak” 
azokkal találkoznak, akik ott vol
tak.

A legnagyobb siker számomra az 
lenne, ha olyan résztvevőkkel is ta
lálkozhatnék, akik nem egy gyüle
kezetnek régi, beépült tagjai, ha
nem valahonnan messziről, egyház
tól távolról érkezettek. De valaki 
karon fogta, szelíd, gyöngéd erő
szakkal kérlelve elhozta Jézus sza
vának közelségébe őket. Nem mint
ha nem lenne szivet dobogtató 
öröm hivő testvérekkel együtt len
ni! Soha nem találkozottak egy pil
lanat alatt régi jó  ismerősök, bará

tok, testvérek, értik az imádságot, 
éneklik a mindenki által ismert éne
keket. Nagyszerű dolog. De csak 
egy, vagy kettő, esetleg három ide
gen arc, akit még soha senki nem 
látott Jézus közelében, de jó  lenne, 
ha o tt lenne.

Siker lenne a Missziói Bizottság 
minden tagjának, ha nem az első és 
utolsó országos evangélizációt 
szervezhettük volna, hanem egy 
rendkívül fontos hagyomány szü
letésénél lehetnénk jelen. Ha foly
tatás, egyre szebb, gazdagabb foly
tatás következhetne. Mindegy szá
munkra, kinek a kezében lesz ez
után az ügy. Nem ragaszkodunk a 
szervezéshez. Csak legyen sokakat, 
egész evangélikus egyházunkat 
megmozgató, hitet kínáló, épitő al
kalom. Ezért a mostaniért is legyen 
minden hálaadás Jézusé. Hogy si
ker, vagy kudarc lesz, ennek meg
ítélését is legjobb egyedül Őrá 
bízni.

Sztojanovics András

O R S Z Á G O S  F E L N Ő T T  EV A N G ÉLIZÁ C IÓ S H ÉTVÉG E  

„Jöjj, hogyha bűnöm éget!”
1994. november 5 -6 .

November 5. szombat
Albertiben (Albertirsa Budapest felé eső oldalán):
10.00 Kezdő áhítat Lk 19,41-44. alapján (Báliké Zoltán)
11.00 Evangélizáló előadás: „Elítéled a bűnt” (Gémes István)
11.40 Bibliakörök
13.00 Ebéd

Irsán 15.00 Bibliatanulmány csoportos megbeszéléssel (ifj. Cserháti Sándor)
17.30 Igehirdetés Lk 19,45-48. (Balikó Zoltán).

November 6. Vasárnap Pilisen
9.00 Elcsendesedés, úrvacsorái előkészület

10.00 Istentisztelet úrvacsorával Lk 20,9-19. (Balikó Zoltán)
11.30 Evangélizáló előadás: „Életedet adtad értünk, bűnösökért” (Gémes István)
12.30 Ebéd
14.00 Csoportos megbeszélés
15.00 Befejező igehirdetés Lk 20,20-26. (Balikó Zoltán)
Bibliát és énekeskönyvet mindenki hozzon magával. A szállásról és az étkezésről 

a vendéglátó gyülekezetek gondoskodnak.
__________________________ M______' _______j_________________ *'__________
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GYERMEKEKNEK

Még mielőtt megszülettem, szüleim már szerettek engem. 
Visszafogott áhítattal tervezgették, hogyan neveznek majd. 
Apu összeszerelte a régi kiságyat, amit a padlásról hozott, 
azt, amiben ő is feküdt valamikor. Órákig tartott, míg 
összerakta. No nem azért, mert ügyetlen, hanem mert 
annyit álmodozott az érkezésemről.
Anyu próbált egészségesebben táplálkozni, 
és kismama tornára is beiratkozott.
Esténként együtt olvasták a könyvket, amit a védőnő 
ajánlott felkészülés gyanánt. Igazán szeretettel készültek 
fogadásomra, pedig még nem is ismertek engem.
De hát az ő gyermekük vagyok...

Uram, a Bibliában olvasom, hogy Te is öröktől fogva 
szeretsz engem. Jó tudni, hogy nem jóságom, 
nem engedelmességem tesz kedvessé előtted, hanem a Te szerete
ted.
Mennyei Édesatyám, köszönöm, hogy gyermeked lehetek!

BEPILLANTÁS  
A PÉLDÁZATOK VILÁGÁBA

A  h a lá s z o k  m u n k á ja

Jézus tanítványai között többen voltak olyanok, 
akik mint halászok keresték kenyerüket a Genezáret- 
tavánál. Pétert és Andrást, valamint Zebedeus fiait, 
Jakabot és Jánost egyenesen a halászhálók mellől 
hívja el Jézus, hogy kövessék őt. De hogyan is halász
tak akkoriban? A Bibliában erre is találunk utalást. 
Most ismerkedjünk meg a halászat három olyan mód
szerével, melyekkel a tanítványok is dolgoztak.

Egy alkalommal, amikor Jézuson számonkérték, 
hogy fizet-e templomadót, elküldte Pétert a tengerhez, 
és ezt mondta neki: „...vesd be a horgot, és fogd ki 
az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a szá
ját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda 
nekik értem és érted.” Péter igen egyszerű horgász 
felszerelése valószínűleg egy hosszabb fonálból, egy 
horogból és a rászúrt csaliból állhatott. Hasonló lehe
tett a manapság használatos „zsebpecához”.

A halászat másik módjáról így ír Máté evangéliu
ma: „Amikor Jézus a Galileai-tenger partján járt, 
meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, 
és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe ve
tették. ..” Ma is használatos a halászatnak ez a m ódja: 
egy háló közepéhez egy karikát kötnek, széleire pedig 
nehezékeket erősítenek. A halász gondosan összete
kert hálót gyors mozdulattal mint egy lasszót a víz 
fölé dobja, ahol az szétnyílik, s mivel a szélén a nehe
zékek húzzák lefelé, harangként süllyed a vízbe, beke
rítve az alatt lévő halakat. A háló szélén egy zsineg fut 
körbe. Ezt összehúzva bezárul a csapda, s a karikánál 
fogva ki lehet húzni a partra.

Egy harmadik módja a halászatnak, amikor kerítő
hálóval vesznek körbe egy-egy területet. Ezeknek a 
hálóknak a hossza 10-15 méter, szélessége pedig úgy 
1 unteres lehet. Csónakok vontatták, mint ahogy ez 
abban az esetben is történhetett, amikor Jézus feltá
madása után megállt a Tibériás-tenger partján, és 
megkérdezte a halászó tanítványokat: „Fiaim, nincs 
valami ennivalótok?” Azok így válaszoltak: „Nincs.” 
Ő pedig ezt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a hajó 
jobb oldalán, és találtok.” Kivetették, de kivonni már 
nem tudták a rengeteg haltól...

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

K a k u k k to já s
Biztosan a legtöbben ismeritek ezt a játékot. Össze

tartozó dolgok között kell rábukkanni arra az egyre, 
ami nem tartozik közéjük. A sorozatban négy alka
lommal kell majd megtalálnotok, mindig négy dolog
ból, hogy melyik az, amelyik nem illik a másik három  
közé. És hogy mi köti össze a három m ásikat? N os az, 
hogy mindhárom egyazon bibliai történetben vagy 
példázatban szerepel. Segítségként elárulom, hogy a 
megoldásokhoz nagy segítséget nyújt M árk evangé
liuma negyedik részének alapos ismerete!

Beküldendő hétről-hétre a kakukktojás, vagyis az 
a negyedik szó, amely nem illik (Mk. 4 alapján) a 
másik három közé. De ez még nem minden! A ka
kukktojások alapján ugyanis rá lehet bukkanni egy 
olyan történetre, melyből a négy hét folyamán megta
lált „kakukktojás-szavakat” vettem. Ez a történet -  
annyit elárulok - ,  János evangéluma első fejezetének 
egyikében található. (A másik három  evangéliumban 
is olvashatjuk, de a legkönnyebben Jánosnál ismer
hettek rá.) A kakukktojások megtalálásáért felkíná
lok hétről-hétre egy-egy pontot. A plusz történet kita
lálásáért pedig annál több pont jár, minél ham arabb 
buakkantatok rá. Bonyolult? A leírást olvasva talán. 
De játék közben azt hiszem minden világossá válik. 
Lássuk most az első négy szót, melyből az egyik ka
kukktojás. De melyik? A választ M árk 4-ben keressé
tek! Még csák annyit, hogy a megfejtést legyetek 
szívesek keddig postára adn i!

fészek galamb

árnyék mag

Dalo -  ló -ugrás
A legutóbbi játék helyes megfejtése a következő: 

„Előtted állok, drága Jézusom”. A keresett énekszám 
a 416. A helyes megfejtést beküldők neveit egy későb
bi számban olvashatjátok.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

N é v a d ó  ü n n e p s é g  T o l n á n

1994. szeptember 29-én Tolna lakossága nagy ün
nepre virradt. A város gimnáziumát Sztárai Mihályról, 
a nagy lutheránus reformátorról, énekszerzőről és drá
maíróról nevezték el. Ezen az ünnepélyen teológiánkat 
dr. M u n t a g  A n d o r  rektorhelyettes, dr. F a b i n y  
T ib o r ,  az egyháztörténeti tanszék vezetője, és B ó d i  
E m e s e  J u d i t ,  latin-történelem szakos tanár (e so
rok írója) képviselte.

Az ünnepség délelőtt tíz órakor a Himnusz hangjai
val kezdődött. Ezután a gimnázium igazgatója röviden 
üdvözölte az egybegyűlteket. Ezt követően S z a k á l y  
F ere nc  történész -  a megye szülötte, Sztárai és ko
rának egyik legkitűnőbb ismerője -  rendhagyó történe
lemórát tartott. Előadása kezdetén örömét fejezte ki, 
hogy a gimnázium olyasvalakinek nevét veszi fö l, aki
nek tevékenysége szorosan kötődik a városhoz. Igaz, 
hogy a nagy reformátor életének csak nyolc esztendejét 
(1551-59) töltötte Tolnán, de ez az ő és a település 
életében is meghatározó. Tolna, Sztárai korában, vi
szonylag jómódú mezőváros volt, tehetősebb polgárai 
szívesen hoztak anyagi áldozatot is az oktatás ügyéért. 
A városban olyan iskola működött, ahonnan kikerülve 
a magyar diákok bármely külföldi egyetemen megáll- 
ták helyüket. Jó lenne -  jegyezte meg az előadó - ,  
hogyha korunk vagyonosodó rétegei ebben követnék 
Tolna mezőváros polgárságát. A  történész elsősorban 
a reformáció kialakulásáról és terjedéséről beszélt, 
Sztárai életére csak utalásokat tett. Egy rendkívül fo n 
tos észrevételt tett a katolikus történész; Sztárai kato
likus hitét elhagyva, lutheránussá lévén, e meggyőző
désben élete végéig megmaradt, nem vált sem a kálvini 
irány követőjévé, sem unitáriussá, mint sok reformátor
társa ebben az időben.

Az előadást követően a gimnázium tanulói színvona
las műsort adtak. Elhangzottak Csokonai és Petőfi 
költeményei, erdélyi népballadák és néhány rövidebb 
komolyzenei darab.

E  műsor után S z a b a d o s  R e g i n a ,  teológiánk 
negyedéves hallgatója, a város szülötte, a gimnázium 
egykori tanulója áttekintette Sztárai Mihály életét és 
munkásságát. M éltatta két drámáját: A z igaz papság 
likőrét és a Papok háziasságát. Szólt önálló zsoltárfor-

dítcisairól és énekeiről. Jelentősebb művei közül Sztárai 
csak egyet írt Tolnán, História de vita beati Athanasii 
címen (Históriás ének boldog Athanasius életéről). 
Sztárai nagy hangsúlyt helyezett a hallott igére, így 
tudta Isten üzenetét közvetíteni az egészen egyszerű, 
írni-olvasni nem tudó tömegek fe lé  is. Ezért szerzett oly 
sok éneket, ezekkel is vigasztalta a török uralom alatt 
szenvedő népet.

Az előadás után a gimnázium erre az alkalomra 
hímzett zászlaját az iskola egyik öregdiákja adta át a 
tanári karnak és a tanulóknak. E zt követően mindnyá
jan az iskola épülete elé vonultunk és a falon elhelyezett 
gránit emléktáblát K e s z t h e l y i  M á r t o n ,  a város 
polgármestere leplezte le.

Szabados Regina sokat fáradozott azért, hogy Sztá
rai tolnai működését emléktábla hirdesse, és hogy a 
gimnázium az ő nevét vegye fe l. Ennek érdekében ko 
moly ismeretterjesztő munkába kezdett; sokat beszél
getett a gimnázium tanáraival, megismertette őket ala
posan a Sztáraival foglalkozó szakirodalommal. A z  
iskola vezetősége és tanári kara a névfelvétel ügyében 
egységesen döntött. A város önkormányzata készséggel 
elvállalta az emléktábla elkészíttetését és felállítását. 
Ebben nagy érdeme van az önkormányzat jegyzőjének,

d r . S ü m e g i  
Z o l t á n n a k .

A z ünnepség 
résztvevői kis fü 
zetet kaptak, ezt 
Szabados Regina 
állította össze. 
Áttekinti benne 
Tolna város 
XVI.  századi 
gazdasági és tár
sadalmi viszonya
it, Sztárai tevé
kenységét és éne
keiből is közöl 
kettőt.

i Bódi Emese Judit

I 0  K N K

„Ö ltsétek m agatokra az Isten fegyverzetét...”
C sendes-hétvége M órich idán

Szeptember utolsó hétvégéjén a 
Győr-Sopron megyei Mórichidán ta
lálkoztak a nyáron Meszlenben tábo
rozó fiatalok. Ott, és akkor a Szentié
leknek tetszett kicsiket és nagyokat 
megszólítani, bűnbánatot ébreszteni a 
szívekben. Ott, és akkor biztossá vált, 
hogy az újonnan született, megtért fia
talokat -  nem csak odahaza, de együtt 
töltött csendeshétvégeken is -  újra és 
újra táplálni kell az Elet kenyerével és 
vizével. A fiatalok szomjúhozták az 
igazságot, vágytak az ige hallására, él
tető erejére. A gyakori találkozásokat 
nem terveztük előre. Isten -  aki új élet
re hívta el a fiatalokat -  maga kínálta 
és ajándékozta nekünk ezt a hétvégét.

A fiatalok Nemescsó-Meszlen- 
Acsád gyülekezeteiből érkeztek Móric- 
hidára. Az esti evangélizációkon Ve- 
rasztó János nemescsói lelkész olyan

„pogány” emberekről prédikált, akik 
maguk sem maradhattak közömbösek 
Jézus Krisztus mellett. Az első estén 
Pilátusról, aki Jézus Krisztus ellensége, 
a második estén cirénei Simonról, aki 
a mezőről hazafelé jövet belecsöppen 
az eseményekbe, kénytelen felvenni Jé
zus keresztjét, vasárnap délelőtt pedig 
a római századosról, aki a halott Jézus
ról vallja: „Bizony ez az em ber valóban 
Isten Fia volt!"

Esténként a mórichidai gyülekezet 
vendégszeretetét élvezhettük. Vala
mennyien családoknál laktunk; bősé
ges vendéglátásban volt részünk. 
A gyerekek testvérként, barátként üd
vözölték egymást.

Szombaton délelőtt, a reggeli áhítat 
után Szabó András mórichidai lelkész 
az Efezusi levél alapján Isten fegyverze
téről tartott előadást, mellyel megáll

hatunk az ördög mesterkedéseivel 
szemben. Rámutatott arra, hogy a Sá
tán milyen erővel támad bennünket, de 
Jézus Krisztus erejével, hatalmával, a 
Lélek kardjával legyőzhetjük őt. A dél
utáni Rába-parti kenutúra után az Efe-| 
zusi levél adott útmutatást a bibliaver 
senyben. Este, az igehirdetés előtt Me 
nyesné Uram Zsuzsanna uraiújfalui lel 
kész tett hitéről bizonyságot.

Újra és újra hálát adunk Istennek 
hogy kegyelemből, Jézus Krisztus álta 
megváltottjai lehetünk. Újra és újra rá 
döbbenünk, hogy nincs kihez men 
nünk, nincs hova futnunk, önmagunk 
ban semmit sem érünk; életünket csal 
Jézus töltheti be, teljesítheti ki. Csal 
az ő  kegyelme, és bűnbocsánata ál 
tál van megújulásunk, békességünl 
Istennel.

B. E

SZENT-GÁLY KATA:

I m á d s á g tö r e d é k e k

bár úgy találnád 
hogy a munkát elvégeztem 
beteljesítettem a küldetést 
amit kaptam

bár úgy találnád 
hogy arasznyi életemet 
valóban küldetésnek éltem 
s megdicsőítettem általa a mi Atyánkat

aki velem is 
üzenni akart a földnek

elszáradt kezű ember vagyok
nem mozdulnak az ujjaim kézfogásra 
nem tudok sem kérni 
sem adni

itt vagyok a bénák szomorúságával 
itt vagyok a bénák keserűségével

ha úgy akarod 
meggyógyíthatsz engem

ó akard Uram

szólj hozzám Atyám 
szólj hozzám Igéd szavában
szólj hangosan 
szólj hangosabban
nagyothallóvá tett az élet 

* * *
Istenem

egyedül vagyok
igazi arcomat csak Te ismered

Te látod
mennyi szenvedést takarok be mosollyal 
és míg testvéreim belém kapaszkodnak 
én a magam ösvényén is botladozom 
s választ keresek kérdéseimre

élj bennem
korlátoltságom ellenére is

élj fel engem
alkalmatlanságom ellenére is

sajátíts ki engem 
lázongásom ellenére is

J é z u s  a z  ig a z i  s z ő lő tő
Jézus egy nagyon egyszerű, ugyanakkor mindenki szánúu 

ra jól érthető példával mutatja meg számunkra a mester é 
tanítvány kapcsolatát.

Ez a kapcsolat élet és halál között mozog. A szőlővesszd 
nem maradhat életben, és termésre teljesen alkalmatlan öiu 
maga. Szüksége van az életet adó szőlőtőre, amely vized 
tápanyagot ad, és a hordozást végzi. Ha nem a szőlötőbő 
táplálkozik, lassan elhal, kiszárad, és már csak tűzre alkalmas!

Amikor Jézus prédikált, mindig életre hívott; mindig J 
halott, teljesen elszáradt életeket hívta. „Jöjjetek énhozzánj 
mindnyájan!” Lehetne így is gondolni hívására: mindnyáj 
jan, akik elszáradtatok, és elfonnyadtatok.

De ezt a hozzá való közeledést hittel várja. Azokra utal! 
akik hitükben, Isten-keresésükben, esetleg vallásosságuk!; 
ban, vagy kísértéseikben a teljes elszáradást, kiszikkadás 
érzik. Óriási kegyelem, ha egy szőlővessző érzi, hogy rostjai 
lassan elhalnak. Ezek segíthetnek arra, hogy a szőlőtő után 
vágyakozzunk, higgyük azt, maga az élet jön a tőből.

Halott vagy élő? Halott vagy, vagy élő? Erre utal Jánoí 
a Jelenések könyvében (3,1): Tudok cselekedeteidről, hogs 
az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ilyen vagyok én isi 

Az élő érzi a bajt, a szükséget saját lelkében. Az élő vessző 
érzi a szükséget, hiányt rostjaiban. A halott nem érez semf 
mit. Erre az életre hívott és hív ma is Jézus. Ő élő vizet, éltetq 
tápanyagot akar adni. Önmagával akarja áthatni a haldokid 
rostokat. Az élő vessző szembesül azzal, hogy önmaga néni 
képes semmire. Tele van gazzal, különféle indák állandóar 
gyengítik. Ezek azok a bűnök, engedetlenségek, hitetlensé 
gek, amelyekből a szőlőműves a kegyelem ollójával tisztogat] 

Jézus az Ő saját vérével akarja tisztogatni, és tisztítja újra 
és újra azokat a szőlő vesszőket, amelyek benne gyökereznek) 
Ezzel teszi alkalmassá azokat, hogy még több gyümölcsöt 
teremjenek. De azt a szőlővesszőt, amelyik nem vállalja aa 
olykor fájdalmas tisztogatást, lemetszi.

Jézus kegyelméből megérezheti a szőlővessző, hogy ő kiválj 
lasztott, meghívott. Nem érdemeiért, hanem a Mester nevél 
ért. Jézus nevéért lehetünk kiválasztottak. A kiválasztási 
megpróbálással jár. Vállalja-e a szőlővessző, a tanítvány a 
világ haragját, dacát, az ördög dühöngését és viharral tárnaj 
dását, azért, hogy megmutatkozzék, ki az, aki ezek között 
is az életet választja. „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg] 
hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valói! 
volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból 
valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból] 
azért gyűlöl titeket a világ.” Jn 15,18-19 

Jézus örök életre hívja a szőlővesszőt. De azt is igén 
tanítványainak, hogy ez a világ gyűlöletét hozza magával. ' 

Isten kegyelme ajándékozza a szőlővesszőket az élet vizé
vel, Jézussal. Ő ajándékozza a hitet is, hogy a világ gyűlölete 
ellenére is Jézus nevében és az Ő vérében kapott bűnbocsá-í 
natban higgyen és reménykedjen.

Szmolár Attila

Kitárult egy ajtó...
Erre a jó  hírre indultunk el Késmárkra Schelken 

Pálmával, az Evangélikus Elet hasábjairól is jó l ismert 
íróval.

Am ikor az autóbusz a besztercebányai hegyek után 
elérte az Alacsony-Tátra erdőségeit, elnémult a busz
ban az utasok csendes zsongása, mindenki a tájat nézte. 
A z ősz, a nagy fe s tő  csak itt-ott érintette sárga, rőt, 
barna ecsetjével a fá ka t, bokrokat. A  szeptemberi simo
gató melegben még a zöld ezernyi árnyalatában pompá
zo tt a természet. A z  egyre.meredekebb, óriás fenyőkkel 
borított hegyoldalak közö tt hegyi legelők, skanzenbe 
illő apró fa lvak  bújtak meg. M ajd a végső nagy nekife- 
szülés után felértünk a kb. 600 m magas fennsíkra  
Liptó és Szepes megye határán. A látvány sokkoló 
hatású volt. Előzőleg a Szépség, most az Őserő varázsa 
alá kerültünk. A látóhatár szélén, szinte minden átme
net nélkül, a fö ldből magasodnak elő a M agas-Tátra 
gigantikus méretű hegy vonulatai. Nem csoda, ha a zsol
tár őst a hegyek fenséges látványa imádatra indította: 
„Dicsérjétek őt egeknek egei, ti hegyek és halm ok...” 
Zsolt 148.

Ahogy a szepesi fennsíkon a M agas-Tátrához egyre 
közelebb haladtunk Poprád felé, megszólaltak a gránit
óriások és mesélni kezdtek: Ő k évmilliók óta őrzik és 
figyelik ezt a tájat. Ősi tanúi mindannak, ami itt tör
tént. Lá tták a hullámzó tengert, ami beborította az 
egész medencét, majd megjelent az élet és a parányi 
lény, az ember, akinek legrégibb nyomai is itt találha
tók. Látták a birodalmakat, a hun, majd az avar biro
dalmat -  az utóbbit Baján; Mundó királyokkal - ,  de 
ez a birodalom, a monda szerint, a mértéktelen borivás 
m iatt elpusztult. Látták az Árpád fejedelem hadaival 
érkezett Bors vezért, aki őröket állított erre a legésza
kibb tájra, hogy megvédjék az itt hazát talált népeket 
a betolakodó rabló hordák ellen. Látták, amint 
1120-1150 körül nagy társzekereken szászok érkeztek 
Sziléziából, némelyek Tirolból, akik megtelepedtek 
ezen a szép vidéken, és szorgalmuk által csakhamar 
virágzó életet teremtettek. A magyar királyok is fe lfi
gyeltek erre a szorgalmas népre és egyre több előjoghoz 
ju tta tták  őket. A  városok , fraternitásba" tömörültek, 
élükön a szepesi gróffal, a köffiont Lőcse városa lett.

Lőcsétől nem messze lett virágzó város KésmárkI 
A hegyóriások nevetve nézték a ké t város, Lőcse és 
Késmárk közö tt kitört áldatlan háborút. A viszály nem 
családi okok m iatt tört ki. A harc a pénzért, a piacéri 
fo ly t. Kié legyen a lengyel piac, kinek milyen kocsim  
nagykocsin vagy kiskocsin lehet az árut szállítani), 
A  Szepességet is végigdúlták a tatárok, majd a huszitála 
hadai, de ez a nép mindig magához tért.

Késmárkot 1433-ban szinte teljes egészében tűzvész 
pusztította el. A 15-16. sz. közepéig tartott a várost 
újjáépítése. E kkor épült régi középkori alapokon újjáI 
Késmárk legrégibb temploma, a Szent Kereszt temp-\ 
lom, szép gótikus falaival, fafaragású szobraival. M eg A 
építették a városfalat bástyákkal, kiépítették a vízveze-] 
ték-hálózatot, városi fürdő, kórház, szegényház, városi] 
óra, és iskola épült. Virágzott a tudomány és művészeti 
is.

A z itt élő népek szerették és magukénak érezték, | 
védték ezt a tájat. Szép versek, mondák, énekek születA 
tek a szászok, magyarok és szlovákok ajkán. A hegyek} 
misztikus közelségében ma is születnek mondák. Sofcj 
szavunk titka is ezen a tájon nyílik meg. Am ikor pl. aj 
középkorban vándorlegények járták a városokat, falva A 
kát alamizsnát kérve, „Bitt schön!" „Dank schön /" -íj 
mondtak. Összevonva a ké t mondatot bitangok lettek A 
ami csatangolót jelentett.

A reformáció tanai nagyon hamar visszhangra talál-1 
tak ezen a vidéken. A husziták is előkészítették a talajt\ 
hiszen templomokat is építettek, ké t szín alatt osztotA  
ták az úrvacsorát, anyanyelven prédikáltak, Bibliáit 
fordíto ttak és össze is házasodtak itteni lakosokkal. - |  
A Szepességből könnyebben ju to ttak fiatalok külföldit 
egyetemekre -  így Wittenbergbe is - ,  mint a török általi 
megszállt alföldi területekről. Feljegyzések szerint 
1522-55 között 20 szepesi fia ta l tanult a wittenbergi 
egyetemen. M ár 1520-ban felolvasták a 95 tételt a 
Szent Kereszt templomban (Thomas Preisner nevű 
szerzetes). A  templom melletti iskolában is új szellem
ben fo ly t az oktatás. A  század végén Stöckel Lénárt, 
Bártfa reformátora hatására, aki Melanchthon tanítvá
nya volt és félévet töltött Késmárkon, egészen sajátos 
iskolarend alakult k i tantárgyak megválasztása, mód
szer, pedagógiai szempontok tekintetében. A késmárki 
iskola is sok diákot vonzott, Késmárk iskolaváros lett.

Kinczler Irén
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A Z  U R  A Z  E N  P Á S Z T O R O M ...
Beszélgetés dr. Szentágothai János professzor feleségével

A reformáció Svédországban más volt...

Néhány héttel a temetés után leültünk budai otthonukban, hogy beszél- 
essünk a családról, életéről, munkásságáról és arról a kegyelemről, ahogy 
Imént.

a kórház vezetője. A hírt levél for
m ájában egy rongyos ruhájú kis- 
katona hozta, s ez egybeesett kislá
nyunk halálos kimenetelű agyhár
tyagyulladásával .

Kinevezésének közvetlen kivál
tója az volt, hogy fejsérüléssel hoz
tak be egy amerikai katonát a kór
házba. Az orvosok tanácstalanul 
álltak körül, koponyájából öm lött 
a vér. A sebész az anatóm ust tolta 
előre, m osakodjon be, végezze el 
Ő a m űtétet. Az U ram  felvágta 
a koponyát és elkötötte a vérző 
eret.

Egy más alkalommal egy súlyos 
fertőzésben elhalálozott katonát 
boncolt. Valahogy m unka közben 
megvágta a kezét és rögtön tudta, 
hogy nincs m ár 24 órája hátra. 
Am putálni akarták  a karját, de 
nem egyezett bele. Ekkor, m int 
utolsó lehetőséget, vérátömlesztést 
rendeltek el. M egindult a transfu- 
zió, de a sokkos állapot rögtön 
fellépett. Olyan súlyosan, hogy 
többen is alig tud ták  lefogni. 
A tévedés, mely más vércsoportot 
ju tta to tt neki, m entette meg az éle
tét. A halál árnyékának völgyéből 
hozta vissza Pásztora.

Ez megismétlődött nemrég. Úgy 
érezte hirtelen, hogy rosszul van, 
bevitette m agát a kardiológiára. 
A kapunál szembetalálkozott az
zal a m ár nyugalm azott főorvos 
barátjával, aki évekkel azelőtt a 
pace-m aker beültetést végezte. Pil
lanatok alatt kicserélte a leállt ké
szüléket, 0  vidám an jöhetett haza.

K orábban, még MTA-elnöksé- 
gének idejében, egy éjszaka maga 
diagnosztizált egy infarktust. 
Hogy ne legyen terhére orvosának, 
csak hajnalban indultunk el a kar
diológiára. Tudta, hogy minden 
perc számít ilyen esetben, de bí
zott, hogy megmenti az Ú r, aki 
vele van.

K itűnő emlékezőtehetsége volt.
. í^ ío fú 'szö f őlvasta el egymás után  
a Bibliát, és ezután mindig tudott 
idézni a helyzetnek megfelelő igét. 
Szívesen tanulm ányozta a külön
böző bibliafordításokat. Legjob
ban a K ároli fordítást szerette. É r
dekelte, hogy az Ó testam entum ot

Együtt olvastuk a 23. zsoltárt, 
wároli G áspár ford ításában:

A z ú r  az én pásztorom: nem szűkölkö
döm.
?üves legelőkön nyugtat engem, ... 
íég ha a halál árnyékának völgyében 
Írok is,
em félek a gonosztól, mert Te velem
agy"

-  Ez a zsoltár kisérte egész é k 
ünket -  m ondja Szentágothai Já- 
losné. M indketten istenfélő csa- 
ádban nőttünk fel. Együtt já rtunk  
Pro Christo-ba is, ahol bibliaórá- 

:at ta rto ttunk  egyetemisták szá
nára. H ázasságunk után lakásun- 
:on tarto ttunk  összejöveteleket 
nedikusoknak. Füves legelők vol- 
ak lelkünk szám ára ezek a szolgá
itok.

A háború  nehéz éveket, a halál 
rnyékát hozta. 44 őszén behívták 
z Ú ram at katonának. Én itt m a
adtam  három  kislányunkkal.
V két idősebbet rokonaim  kivitték 
nagukhoz Svájcba. Az U ram  tize- 
lesként vonult be, pedig tiszti rang 
llette volna. C sapatában sok erdé- 
yi származású ember volt, szere- 
í^ö 'ttfdöítT taffóS 'ö lato t téréinteiV 
íi berekké!, beszélt franciául^, 
.ngolul és németül.

Égy teljes évig nem tudtunk egy
másról. Nem tudtam , hogy kór- 
lázvonattal amerikai fogságba ke- 
ült, hogy nyelvtudása révén Ő lett

hogyan olvassák zsidó testvéreink. 
Szerinte igen fontos a zsidó-keresz
tény párbeszéd.

Pécsett, ahol a lakásnak kineve
zett laborszobába behallatszott a 
szembelévő templom orgonája: 
Egyedüli reményem csak Te 
vagy... neveltük gyermekeinket, 
akik bibliaórákra jártak , növeked
tek hitben, értelemben.

Szabad idejében szeretett feste- 
getni. M ost is elnézegetem akva- 
relljeit, alig fél óra alatt vetette eze
ket papírra. Innen az ablakból a 
budai vár részlete, egy másikon a 
leilei nyaralóból a Balaton. Külföl
di útjain is sokat festett.

T udom ányos‘m unkáját sokan 
m éltatták, kollégák, tanítványok. 
Volt egy anatóm ia sorozata az 
egyetemen, amelyet a televízió is 
közvetített. Világhírű szaktekinté
lye volt az anatóm iának, Atlasza 
72 kiadást ért meg, 50 nyelvre for
díto tták  le. Tagja volt a Pápai Tu
dományos A kadém iának és sok 
más hazai és külföldi tudom ányos 
testületnek. Párto lta  a nemrég is
m ét egyházi intézménnyé lett Bet- 
hesda kórházat.

Szám unkra a legtöbbet azonban 
mégis az jelenti, hogy a Biblia taní
tásán alapuló hívő orvos és pro
fesszor volt. Bizonyságtétele el
hangzott nemrég Billy G raham  
TV-ben tarto tt evangélizációjának 
kísérőműsorában. Ekkor az örök
életbe vetett hitéről szólt egyszerű, 
meggyőző szavakkal.

Isten előkészítette Ő t mielőtt ha
zahívta. Az utolsó héten naplóit 
rendezgette, olvasás közben több
ször felnevetett. Elrendezett, ösz- 
szerakott m indent. Egy könyvön is 
dolgozott, melyben az anatóm ia, 
fiziológia és fizika szabályait vo
natkoztatta  az agy működésére.

Az utolsó reggelen is fél ö tk o r 
kelt. Leült íróasztalához és dolgo
zott. Fél hétkor bejött hozzám a 
reggeli kávémmal, mosolygott ve
lem szem ben... és egy pillanat alatt 
befejezte.

Isten mindvégig megőrizte szel- 
lemi frissességét, az utolsó időkig 
tarto tt még angolul, németül elő
adásokat. M ost elment, de hisz- 
szük, hogy van örök élet. Találko
zunk!

Viszon t látásra!
Tóth-Szöllös Mihály

1593-ban evangélikusnak nyilvánították az állam
egyházat. Évszázadokig minden Svédországban szü
letett az államegyház tagjának számított, amíg ki nem 
lépett az egyházból, még ha esetleg meg sem keresztel
ték. Svéd állampolgárként hivatalból evangélikus lett. 
A reformáció teljes végrehajtása egyháztörténészek 
szerint csak 1632-vel zárult le. 1518-1632. Az első 
évszám Olavus Petri W ittenbergből hazatérésének dá
tuma, a második II. Gusztáv A dolf halálának éve 
(Lützen, a harmincéves háború döntő ütközetében 
elesett a király).

Olvasóimat nem akarom  kiábrándítani -  mivel na
gyon közel állnak a szívemhez svéd evangélikus test
véreim, deheroizálni sem kívánok: hősöket lerántani 
történelmi magaslatból, de meg kell írnom, hogy a 
reformáció más volt Svédországban, m int sokak kép
zeletében él. M ást tanultam  én is gimnáziumban és 
egyetemen. Akit ez a téma valóban érdekel, az tanulja 
meg Luthertől, hogy a történelem Isten álarca (larva 
dei), ami mögé elrejti igazi arcát. Vagyis a történelem 
eseményeiből közvetlenül nem tudjuk meg ki, és mi
lyen a cselekvő Isten. Csak Jézus Krisztus az, akiben 
nyilvánvalóvá tette, ki Ő. H a ez idegen nem teológu
soknak, annyit fogadjon el az olvasó, hogy a reformá
ció Svédországban nem Isten népének diadalmenete 
volt.

M a békés, nyugodt népnek ismerjük a svédeket, 
akkor szinte minden szomszéddal állandóan hadban 
álltak, csak a dánokkal 11 háborút vívtak 1814-ig. 
M ás volt a térkép: az ország déli része Dániához 
tartozott, a dán érseki székhely Lund volt, Finnország 
svéd keleti területnek szám ított (Östmarkt), Észtor
szág szigetei és a Baltikum egy része éppúgy svédnek 
számított, m int ahogy az akkor dán sziget Gotland 
fővárosa Hansa városnak. M a gazdagság és jólét, 
gazdasági válság ellenére is, akkor hallatlan szegény
ség, robotoló emberek, köves, rossz földön dolgozó 
parasztok, erdőt irtó favágók, szegényesen lakó, egy
szerű ételeket fogyasztók. Egészen a múlt század utol
só harm adáig ez volt a helyzet. Aki Vaxsjöben a 
kivándorlók múzeumát látta, vagy M oberg híres 
könyvéből készült filmet a K ivándorlókat, igazat ad 
nekem. A kkor minden uralkodó pénzhiánnyal küz
dö tt s Vasa Gusztáv am ikor állam osította az egyházi 
javakat, nem teológiai megfontolásból tette azt. Ami
kor 25 éve először álltam Stockholm óvárosának főte
rén, alig akartam  hinni lelkész testvéremnek: azt m a
gyarázta, hogy három  évvel Luther fellépése után, 
1520-ban 80 ellenfelét végezte itt ki II. Krisztián (Ke
resztény) a svéd trónon ülő dán király. Stockholmi 
vérfürdőnek hívják azt a napot azóta is. M a kiegyen
súlyozott demokrácia a jellemző, a 16. században 
kegyetlenség és zsarnokság uralkodott. A jobbágyo
kat rabszolga m ódra vették, gyerekeket, szolgákat 
vertek büntetlenül. A béres a szűkös élelem mellett 
évente egy ruhát és egy pár harisnyát kapott urától.

Járta  még a korbácsolás és a munkakerülő fülét levág
ták. Ahol ma a bőséges svédasztal jellemző, ott rend
szeresen éhség söpört végig az országon az egyszerű 
nép között. Moberg nem a nagy nevek történetét írta 
meg Népem történetében című világhírű és hiteles 
könyvében, hanem a névtelen szegény svédekét. Csüg- 
gesztő kép.

És mi volt az egyházban? Nem voltak irigylésre 
méltó viszonyok. Érdemes a német reformációval ösz- 
szehasonlítani a svédet. A reformáció hazájában a 
teológusok játszották a főszerepet, Svédországban az 
uralkodó, a politikusok, az államháztartás. Németíöl- 
dön egy fordulattal egyszerre változott meg minden 
(akár 1517, akár 1521 a fordulat éve), a svédeknél 
több mint egy évszázadig tartott az átalakulás, fejlő- 
désszerűen. A kontinensen kettévált az egykori nyu
gati kereszténység, Svédországban az egész ország 
átállt a reformáció oldalára. A rekatolizáció, de még 
az újat Ígérő kálvinista kisérletek is csak egyszer for
dultak elő. Amíg Németországban az istentiszteleti 
renden, egyházi liturgikus öltözeten, templomberen
dezésen mindent változtatni akartak, addig itt ragasz
kodtak a középkori szokásokhoz, viselethez. Az upp- 
salai új érsek neve, elődje, a Rómához hű érsek neve 
mellé került a dóm belső párkányán. Még egy elvá
lasztó jel sem mutatja a különbséget, ugyanígy a püs
pökszentelésben megtartották a kézrátételes formát, 
s ez apostoli successiót, folytonosságot jelentett. Ola
vus Petri öccsét, az első evangélikus érseket Petrus 
Magni szentelte fel, őt még Rómában ordinálták. Az 
első svéd evangélikus király 1523-ban még római for
mula szerint tette az esküt Strängnäsben és a Witten
bergből Luther tanítványaként, hazatért Olavus Petri 
még évekig nem tudta eldönteni, hova is áll. Az általa, 
de névtelenül írt első svéd imakönyv inkább római és 
humanista, m int reformátori jellegű. Még 1526-ban a 
Róm ához hű Brask püspök Luthert gyalázó iratot 
szerkeszt és terjeszt 1526-ban, később menekülnie 
kellett Lengyelországba. Az igazi nagy fordulat 
1526: megjelenik svédül az Újszövetség és 1531- 
ben megválasztják az első svéd érseket, Laurentius 
Petrit. A ztán belülről kezdődhetett a reformáció, 
sok igehirdető ajkán megszólalt a megtisztított 
evangélium.

Viharos a mi magyar protestáns egyháztörténetünk 
is. Kívülállók meg sem érthetik -  szoktuk mondani, 
így vagyunk Észak reformációjával is. Középkelet 
európai evangélikusok vagy nem ismerik, vagy ideali
zálják a svéd reformációt. M ost m ár néhány évtizede 
közelebbről ismerve Svédországot -  nem vagyok 
ugyan szakértő -  de sok mindent máshogyan látok, 
m int azelőtt és Istent még nagyobbnak látom, mint 
valaha: Az emberi zűrzavaron is Ú r Ő. S megértem, 
miért hangsúlyozzák a svéd testvéreink az egyedül 
kegyelemből tanítását...

Dr. Hafenscher Károly

Az egyházak feladata a biztonságért és a békéért
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u j/ D iakóniai konferencia N yíregyházán

Egyházunk Diakóniai Osztálya ebben az évben 
Nyíregyházán, az Em m aus Szeretetotthonban tartot- 
a szokásos konferenciáját, amelyre hivatalosak vol- 
ak  a különböző szeretetintézmények vezetői, dolgo- 
:ói, igazgató-lelkészei, esperesek, egyházmegyei dia- 
cóniai előadók, tehát mindazok, akik az intézményes 
liakónia m unkájáért felelősek egyházunkban.

A konferencia október 3-án, egy szép nyárvégi na- 
)on este, a tem plom ban ta rto tt istentiszteleten Szebik  
'mre püspök igehirdetésével kezdődött. Ezen az ál
cáimon a konferenciára hivatalosakon kívül szép 
izámmal voltak jelen a nyíregyházi gyülekezet tag- 
ai is, akik a mintegy 60 vendéget o tthonaikban  
ogadták, és szállást nyújto ttak  a messziről érke- 
:etteknek.

A tanácskozás m ásnap reggel kezdődött Bozorády 
Zoltán esperes áhítatával, aki a címben idézett zsoltár- 
/ers alapján arról szólt, hogy a szeretetotthon építése 
:s mindennapi élete hatalm as bizonyság Isten kegyel
nének gazdagságáról. Ez az ige a konferencia további 
ölyam án is visszacsengett az előadásokban és az or- 
izágban m űködő szeretetintézményeink szolgálatáról 
izóló beszámolókban.

Szebik Imre püspök előadásában az egyháznak a 
iérült emberek között végzett szolgálatáról beszélt. 
M egállapította, hogy nem szabad a kérdést úgy fel
enni, hogy szüksége van-e a társadalom nak a sérült 
;mberekre. A sérültek közöttünk élnek, sőt életünk 
folyamán végeredményben minden ember többé- 
Icevésbé sérültté válik testi, lelki vagy szellemi vonat
hozásban. így  az egyháznak fo ko zo tt érzékenységgel 
kell segítenie a sérült emberek közötti szolgálatot, és 
törekednie kell az örökletes adottságok megelőzésére.

Gadó Pál az előadáshoz kapcsolódóan beszélt a 
sérültek különböző típusairól. Elm ondta, hogy meny
nyire fontos a különféle sérültek, szellemi sérült, vagy 
bármilyen egészségkárosodással élő em bertársunk 
smancipálódásának segítése, a sérültnek emberként 
való elfogadása, a társadalom ba való beilleszkedést 
illetően az esélyegyenlőség biztosítása.

Harmati Béla püspök a betegségről és a halálról, 
mint tabu tém ákról beszélt. Általában nem szoktunk  
ezekről a kérdésekről beszélni, holott a betegnek joga  
van tudni betegségéről, az élet esélyeiről. A z igazság 
megismertetésefontos, de mindennélfontosabb az, hogy 
ez hogyan történik. A szükséges információk helyes 
módon történő megadása olyan, mint aranyalma ezüst 
tányéron. Az emberi méltóság megkívánja, hogy a tabu 
témákban is igazmondás legyen.

A püspök ezután tájékoztatást ado tt az állam és 
egyház viszonyában előadódó fontos kérdésekről. Az 
1948-ban kö tö tt egyezmény érvénye 1990-ben meg
szűnt. Az állam ettől függetlenül továbbra is tám ogat
ja az oktatást és a szeretetotthonok működését. Erre 
nézve az állam nak az egyházzal korábban m egkötött

érvényes szerződése van. Jelenleg az egyházi iskolák 
szám aránya országos viszonylatban nem haladja meg 
a 3%-ot. Ezeknek a tám ogatása az állam nak nem 
jelent m egoldhatatlan feladatot. Ugyanígy adja az ál
lam szeretetintézményeinknek a normatív támogatást, 
és segíti az egyházakat a nyugdíjasok ellátásának kér
désében. Külföldi egyházak tám ogatása nagyban segí
ti a szórványlelkészek gépkocsival való ellátását, vala
m int új tem plom ok építésének és egyházi épületek 
tatarozásának gondját. Ebben a vonatkozásban jelen
tős a bajor evangélikus egyház testvéri segítsége. Sok
felé a helyi önkorm ányzatok is segítik az egyházakat 
templomépítési terveik megvalósításában.

A konferencián előadást ta rto tt a Népjóléti Minisz
térium  képviselője, Zichy László, valamint Bodnár 
Ákos  sebészfőorvos, reform átus egyházi főgondnok, 
akik a sérült embereknek a társadalom ba való beil
leszkedését részint a pszichológus, részint az orvos 
szemével vizsgálták. Egyértelműen a sérült testvére
inknek a közösségünkbe való bevonását igyekeztek 
erősíteni.

M inden diakóniai konferenciának egyik legérdeke
sebb része az otthonokról szóló beszámolók sora. 
Öröm  volt hallani, hogy a sok gondozási, ápolási 
gond, m unkaerőhiány ellenére a legtöbb helyen épí
tés, fejlesztés jellemezte az utóbbi évek történetét. Új 
intézmények is alakultak. Ezek is a kezdeti nehézsé
gek u tán  megtalálják szolgálati területüket, végzik a 
rájuk bízott és tőlük várt feladatokat. Anyagi tekin
tetben sok segítséget jelent az állami norm atív tám o
gatás. így több ju t a fejlesztésre, bővítésre. Az ottho
nokban az ellátási, gondozási díjakat általában a 
nyugdíjak mértékéhez szabják. Ez m indenütt kb. a 
nyugdíj 80%-ának felel meg. Akinél ez az összeg nem 
fedezi a minimális gondozási díjat, o tt a családtagok 
kiegészítő hozzájárulását kérik. Van olyan otthon, 
ahol belépési díj fizetését is kérik. Ilyen pl. a nyíregy
házi Emmaus is. A legtöbb helyen egy-, vagy kétágyas 
a szeretetotthoni elhelyezés, jó  az ellátás, megfelelő a 
gondozás. Erről a konferencia részvevői m aguk is 
meggyőződhettek az intézményben való látogatás so
rán, és abból az ellátásból, amiben az otthon lakóival 
együtt részesülhettek.

A konferenciai program ot a város és a környék 
intézményeinek megtekintése egészítette ki. Megnéz
tük az épülő nagycserkeszi tem plom ot és az Élim 
gyerm ekotthont is. Örömmel láttuk az épülő, szépülő 
szolgálati helyeket. Köszönjük a nyíregyházi gyüleke
zetnek és a konferencia szervezőinek sokféle szolgá
latát, közö ttünk végzett diakóniáját, s Isten gazdag 
áldását kérjük további szolgálatukra. Isten patak já
nak bő vize adjon m indig frissítő erő t hazai diakó- 
n ián k n ak !

Vető Béla

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa meghívására Budapesten 
tartózkodott Eeva K o m p i  (EK), finn evangélikus lelkésznő, az Egyházak 
Emberjogi Bizottságának tagja. Látogatásának célja az volt, hogy megossza 
velünk a két évvel ezelőtt szerzett tapasztalatait arról, hogyan lehetnek minél 
hatékonyabban jelen az egyházak az Európai Biztonsági és Együttműködési 
Értekezlet (EBEÉ) Felülvizsgálati Konferenciáján: Az idén oki. 10. és dec. 2. 
között Budapesten lesz. A M EŐ T elnöksége Kovách  A t t i l a  ny. püspököt 
kérte fe l  ennek a munkának a koordinálására, evangélikus részről dr. 
S z e n t p é t e r y  P é t e r  adjunktust, a református Bállá  Pé te r  lelkészt, és 
Kiss  E m i l  baptista lelkészt. E  sorok írója szintén tagja a munkacsoport
nak.

-  Magyarországon sokan gondol
ják, hogy a hívő emberek tiltott határ- 
átlépést követnek el, amikor beme
részkednek a nagypolitika, az állam
közi értekezések színterére. Be kell 
vallanom, hogy amikor beválasztot
tak az Egyházak Emberjogi Prog
ramjába, mely együtt dolgozik az 
EBEÉvel, kezembe vettem az 1975-ös 
un. Helsinki Tízparancsolatot, ami a 
magyar kiadványban Kádár János be
vezetőjével kezdődik, némi ellenérzés
sel lapoztam tovább.

E K :- Számunkra a Helsinki fo
lyamat nem a politikusok mozgal
ma, hanem a polgároké. Sokkal in
kább része a finnek életének, mint 
talán más országban. Bizonyára 
azért is, mert a mi elnökünk kezde
ményezte ezt a hetvenes évek hideg- 
háborús időszakában. Az egyszerű 
emberek félelme szorgalmazta egy 
olyan közös európai fórum létreho
zását, ami az ő számukra jogi védel
met vagy legalábbis hivatkozási ala
pot jelenthet. Fontos programja a 
béke. Különösen egy olyan kis or
szágban, mint a mienk, amelynek 
1000 km-es határa van a szuperhata
lommal, de talán még ennél is fonto
sabb alaptétel, hogy a kormányok a 
saját embereik iránt legyenek felelős
séggel. Tartsák be a közösen kidol
gozott normákat, különösen az em
berijogok terén és a vallásszabadság 
kérdésében. Egy állam hitelét mindig 
az adja, hogyan bánik a saját polgá
raival. Bizonyos vagyok abban, 
hogy az egyházak hozzájárulása nél
kül nem születhettek volna meg a 
Helsinki alapelvek és nem lenne már 
a múltté (remélem véglegesen) az 
olyan ökumenikus találkozó, amit a 
nyílt tengeren egy hajóban kellett 
megtartani vízumengedélyek híján.

- Két évvel ezelőtt Helsinkiben té
ged bíztak meg a nemzetközi és a 
hazai egyházi megfigyelők koordiná
lásával. Mennyiben volt számodra új 
missziós terep a diplomaták világa?

E K :- Egyházi újságíróként évek 
során át a külföldi hírek szerkeszté

sével bíztak meg. A hetvenes évek
ben a lelkésznőket még nem avatták 
fel, ezért is maradtam az újságírás
nál. Soha nem hittem egy olyan kü- 1 
lönválasztható világban, ahol létezik 
a szent gyülekezeti munka, és a má
sik oldalon a „politika piszkos vilá
ga”. Meglepően sok mélyhitü diplo
matával találkoztam. Akik valóban 
szolgálni akarják népüket, és megér
demlik, hogy értük imádkozzunk, 
munkájukhoz használható teológiát 
közvetítsünk. Két évvel ezelőtt na
gyon szép számmal jöttek el különö
sen a volt szocialista országokból az 
istentiszteletekre, amit a számukra 
szerveztünk. A munkánk célja nem
csak az volt, hogy a templomban 
szóljon az isteni üzenet, hanem hogy 
a tárgyalóteremben is. Ahhoz vi
szont, hogy ott hallani tudjuk a sza
vakat, szükség van az odahallgatás 
alázatára, a tényfeltárás fáradságos, 
olykor népszerűtlen munkájára, az 
áron megvett alkalmak, beszélgeté
sek nem elszalasztására. Ebben kell 
az egyházi megfigyelőket, segíteni, és 
tartani a kapcsolatot a többi ún. 
NGO-val, nem kormányszintű szer
vezetekkel, és lobbizni az egyházi ér
tékek megjelenítéséért. Bűn az, ha 
csak kritizálunk, szidjuk a politiku
sokat, és nem munkálkodunk konst
ruktív javaslatokon.

-  Tudsz-e példát mondani arra, 
amikor Helsinkiben valóban azt érez
ted, hogy a munkád nem hiábavaló az 
Úrban, hogy nem csak egyházi szem
lélőként vagy jelen, hanem képes vagy 
hatni az események alakulására?

EK:- Akkoriban nagyon aggasz
tott a menekültek helyzete, és az a 
kirekesztő viszonyulás, ahogyan 
mindehhez a kormányok viszonyul
tak. Elkezdtem lobbizni ez ügyben, 
hiszen ki képviselje a Jövevény vol
tam és befogadtatok” elvet, ha nem 
az egyház? Próbáltam szövetkezni a 
hazai nem kormányszintű szerveze
tekkel és a saját kormány-delegá
ciómmal -  sikertelenül. Aztán szer
veztünk ún. párhuzamos aktivitást a

skandináv delegátusok számára, de 
itt sem jártam eredménnyel. Más or
szágok delegátusaival is próbálkoz
tam, akik nyitottak voltak a téma 
iránt, kérve őket, hogy tűzzék azt 
napirendre. A sok munka végül is 
célt ért, mert a javaslatainkat vi
szontláttuk a dokumentumokban. 
Igaz, hosszú utat kell még megten
nünk ahhoz, hogy minden ország 
aláírásával támogassa ezt, de mégis 
már elkezdődött a folyamat.

-  Kínál-e a gyülekezetek számára 
az EBEÉ konferencia valamilyen be
kapcsolódási lehetőséget?

EK :- Az a tény, hogy nyolc héten 
át Magyarország fővárosában lesz
nek Európa politikusai, hogy mind
nyájunk jövőjét itt tárgyalják, nem 
mindennapi lehetőséget kínál a foga
dó országnak. Teológiailag Buda
pest számára ez ún. kairosz, megis
mételhetetlen alkalom. Az egyházak
nak fel kell ismernie az ige aktualitá
sát, hogy a világ fiai ezen a vajúdó 
térségben különösen is sóvárogva 
várják az Isten gyermekének haté
kony jelenlétét, a Lélek által ihletett 
megnyilatkozásait, látomásait. Ezért 
is szervezik az Egyházak Emberjogi 
Programját a magyar egyházak kép
viselőivel együtt az egyházi megfi
gyelőket, akik Európa, USA és Ka
nada tagegyházaiból érkezve hetente 
váltják egymást. Lesznek köztük Kü
lönböző témák szakértői (emberjogi, 
biztonsági, kisebbségi, nőkérdés, 
stb), akik nemesek a diplomácia 
világában akarnak jelen lenni, de 
nagyon szívesen ellátogatnak gyü
lekezetekbe, hogy beszámolókat 
tartsanak. Azonkívül lehetősége 
van a magyar egyházaknak külön
böző párhuzamos aktivitások szer
vezésére, amire a delegátusok meg
hívhatok. Hiszek abban, hogy az 
egyszerű emberek is befolyásolhat
ják a politikát. Sőt, ők azok, akik 
megváltoztatják a világot. Örülök 
annak, hogy az EBEÉ a budapesti 
konferencián még nagyobb teret 
ad a nem kormányszintű szerveze
teknek, amiben az egyházak is be
letartoznak. Erőfeszítéseket kell 
tennünk azért, hogy az adott lehe
tőséggel jól tudjunk élni. A mun
kán túl nagyon sok örömet ad, ha 
az ember a híd szerepét tudja be
tölteni. Fontos az, hogy ne kerül
jenek az ún. egyházi és világi em
berek egymástól hallótávolságon 
kívülre.

Vörös Éva 
református lelkész
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A R E FO R M Á C IÓ  KORÁNAK E G Y H Á ZI ÉLETÉRÖ L

„ ...T i vagytok a világ v ilágossága ...”
KÍNOS TITKAINK (II.)

A magyar reformátorok Isten 
tiszta igéjét tették az egyházi élet 
alapjává.

Istentiszteletünk rendjét elein
te még nagyobb hagyománytisz- 
lelet jellemezte, mint egyházal- 
kotmányupkat, egyházi életünk 
rendjét. Hosszabb idő múlt el ad
dig, amíg a liturgikus formák és 
az egyházi szokások kialakultak, 
megszilárdultak.

Egyházunkban sem voltak 
egyformák a templomi szoká
sok : sőt, az istentisztelet rendjé
ben is eltértek egymástól. A ma
gyarok liturgiája ugyanis -  külö
nösen a Dunántúl -  a kálviniz- 
mus hatására egyszerűbbé vált, 
mint a német- és szlovákajkúaké. 
Thurzó Szaniszló nádor, Brunsz- 
m k  püspök segítségével, kísérle
tet tett az egységes liturgia meg
honosítására, de sikertelenül; a 
dunántúliak nem voltak hajlan
dók a felvidékiekhez alkalmaz
kodni, sőt: a dunáninneni kerü
letben is ragaszkodtak a magya
rok saját, külön szokásaikhoz.

Az istentisztelet rendjét az e 
korból fennmaradt agendákból 
ismerhetjük meg. Ezek közül a le
gelső Honterusz Jánosé volt 
(Brassó, 1547.), amely a Luther- 
f ele Deutsche Messe alapján ké
szült. Heltai Gáspár agendája 
1559-ben már a 2. kiadásban je
lent meg. Heltai még ez évben ki
nyomatta Lavater zürichi lelkész 
agendáját is, amelyet Huszár Gál 
kérésére Buliinger küldött meg a 
magyaroknak. A Reczés János és 
esperestársai által összeállított 
agenda (Németkeresztúr, 1598.) 
volt a dunántúli evangélikusok 
első hivatalos agendája. Huszár 
Gál is -  aki 1559-ben Zürichből 
kért agendát-, 1573. évi énekes- 
könyve szerint eléggé gazdagnak 
ismerte a hazai protestáns liturgi
át.

Az egyszerűsítés csak a heidel- 
bergi agendák hatására, és a puri
tanizmus fellépése után indult 
meg.

Különösen nagy hatással volt 
a reformáció megerősödésére, 
hogy Károlyi Gáspár gönci refor
mátus esperes elkészítette és ki
adta a Biblia első teljes, magyar 
fordítását (Vizsolyi Biblia, 1590). 
Az evangélikusok között is ez a 
fordítás terjedt el.

Az istentisztelet középpontja 
és leglényegesebb része: az igehir
detés. A perikóparendet nem
csak az evangélikusok, hanem 
eleinte a reformátusok is megtar
tották. Méliusz Juhász Péter és 
(1 eleji Katona István még perikó- 
pák alapján írták igehirdetései
ket, de a reformátusok később el
hagyták. A hétköznapi istentisz
teleteken az igeolvasás és az ige
hirdetés az evangélikusoknál 
kezdettől fogva megvolt.

A prédikáció szerkezeténél 
legtöbb lelkész Bornemisza Pé
tert követte, aki több kötetnyi 
igehirdetéseivel valóságos „ige- 
hirdető iskolát” hozott létre.

Prédikációk és írásmagyaráza
tok már az első időszakban is 
nagy számban jelentek meg a lel
készek és a hívek számára, azon
ban a zsinatok és az egyházláto
gatók éberen vigyáztak, hogy a 
lelkészek ne mások, hanem a sa
ját igehirdetéseiket mondják el. 
Jelentős prédikációsköteteket 
adtak ki, pl.: H uszár Gál, Borne
misza Péter, Zvonarics M ihály, 
Alvinczi Péter.

A régi egyházi zenéből meg
maradt istentiszteleteinken a 
szertartásos vagy liturgikus ének
lés is. A gyülekezet is megszólalt 
areszponzóriumokban, a lelkész, 
a kántor, illetve a gyermekek és a 
templomi énekkar mellett. Eze
ket a szertartási énekeket az ún. 
graduálok foglalták magukba, 
amelyek általában csak 1-1 írott 
példányban voltak meg a gyüle
kezet tulajdonában. Nyomtatott 
graduálunk csak egy jelent meg, 
1636-ban, Gyulafehérvárott, I. 
Rákóczi György költségén. Ez 
a híres református Öreg Gradu- 
ál, amelyet Keserűi Dajka János 
és Geleji Katona István szer
kesztettek. A halotti énekes
könyvet „funebrálnak” nevez
ték.

Majdnem minden reformátor
nak maradt több-kevesebb éne
ke, amelyek az evangélium ter
jesztésének is kitűnő eszközei 
voltak. Kitűnő énekíróink vol
tak, pl.: Batizi András, Sztárai 
Mihály, Szkhárosi Horvát And
rás, Bornemisza Péter.

Templomi használatra szánt 
imádságokat az agendákban és 
az énekeskönyvekhez csatoltan 
találunk. (Tehát: régi gyakorlat 
az, hogy az énekeskönyvhöz 
imádságokat tartalmazó rész is 
tartozik!) Külön, templomi 
imádságos könyv ebben az idő
szakban még nem jelent meg.

A reformáció legeredménye
sebb erkölcsi nevelőeszközei vol
tak : az igehirdetés, a tanítás, a lel
kipásztorkodás, és az egyházi fe
gyelem, amelyet a lelkészek, a zsi
natok, az egyházlátogatók és a 
presbitériumok gyakoroltak a 
patrónusok és a városi magisz
trátusok támogatásával.

Társadalmi téren a reformáció 
már a 16. században sok jó  gyü
mölcsöt termett: protestáns főu
raink, patrónusaink a szegények, 
betegek és árvák segélyezésével, 
ingyen gabonaosztással ispotá
lyok ( = kórházak, menedékhe
lyek) alapításával siettek az em
beri nyomorúság enyhítésére. Er
re szép példát mutatott Zrínyi 
Kata, a szigetvári hős leánya, aki

a Trencséni Regulák szerint ál
landó szabályzattal gondosko
dott az ilyen intézmények műkö
déséről.

Serkentőleg hato tt a refor
máció a családi életre is. Refor
m átoraink sürgették a nőneve
lést, hogy képzett, művelt csalá
danyák neveljék a gyermeke
ket. A presbitériumok bírásko
dása elsősorban a házasfelek és 
a szülők-gyermekek közötti vi
szony tisztaságát és zavartalan
ságát munkálta. A kötelező 
papnőtlenség helyébe lépett az 
„ároni papi ház”, a maga tiszta, 
puritán erkölcsiségével, hogy 
tükör és vonzó példa legyen az 
egész eklézsia felé. Egyházi ká
nonaink szigorú fenyítékkel kö
vetelték meg a tiszta életet a lel
késztől. Az esperes és a püspök 
ellenőrizte a lelkipásztor életét, 
m unkáját, családi életét, sőt: 
még öltözködését, szórakozá
sát is.

Az egyháztagok feletti fe
gyelmet nagyrészben a lelki- 
pásztor gyakorolta; hogy ez 
milyen szigorúsággal történt, 
arra jó  példa Kanizsai Pálfi Já
nosnak K iskom árom ban veze
tett lelkipásztori naplója.

Befejezésként csak röviden 
utalunk a reform ációnak a 
nemzeti művelődésben, kultú
rában, történelemben, sokolda
lú értékközvetítésben jelenün
kig ható értékeire.

Az „apró fények” évszáza
dok m últán is világítanak!

Ha valahol m ár régóta szőnyeg 
alá söprik a szemetet, o tt az „meg- 
dombosodik”, s el is lehet bukni tő
le. Ennél is veszélyesebb azonban, 
hogy az így tárolt piszok „kam atot” 
termel: fertőzés, betegség fészke. 
Önmagunk elöl is letagadott problé
máinkra fokozottan áll ez, hiszen 
azokat „elfelejtettük”, azok „nin
csenek”, amikor tehát következmé
nyes tüneteik jelentkeznek, tanács
talanok vagyunk, vagy valami hihe
tő más oknak tulajdonítjuk az egyre 
kellemetlenebb jelenségeket. Sok 
„érthetetlen” szenvedésnek-vergő- 
désnek ez a főoka. Egy neves lélek
gyógyász ezt úgy fogalmazta meg: 
üyenkor túl nagy az élethazugság, a 
centrális önámítás. Folytassuk hát 
magunkba szállásunkat néhány 
zsoltármondatból (19,13-14 és 
90,7-8) kiindulva.

Mindezekben kulcsszerepet já t
szik a kevélység, amely akkor a leg- 
megejtőbb, ha valamilyen magasz
tos köntösben lép színre. Csoporto
san megy ez a legkönnyebben, mert 
behízelgő az alapmodell: „mi” kü
lönbek vagyunk, mint „ők”. Minél 
többen s minél hőbb indulattal fo
góznak kollektív melldöngetésre, 
annál magabiztosabban hihetik 
(felsőbbrendűségüket. Kezdjük az 
alapsejtnél.

„Csontváz van a szekrényben” -  
mondják az angolok, ha valamit egy 
famíliában még tudni sem szabad, 
nem hogy kimondani, m ert akkor 
felborul a (hamis) egyensúly, elszáll 
az imádott illúzió. Hogy a legoko
sabb, vagy legérzékenyebb család
tag ebbe betegszik bele, az m it sem 
számít. Mielőtt bevinnék a kliniká
ra, intenzív kezelésbe veszik: „De

nehogy aztán az itthoni dolgokról 
beszélj ott! Az orvosoknak ehhez 
semmi közük!” S ha a páciens ehhez 
tartja magát, nem is gyógyulhat 
meg, mert a szakemberek csak 
„idült mellébeszélést” állapíthatnak 
meg. Más esetben a beteg magától is 
épp eléggé szorong ahhoz, hogy 
gondolni se meijen a „kimondha
tatlanra” (ami többféle lehet). Nem 
kevés azoknak a száma, akik így 
mennek tönkre -  a család nagyobb 
dicsőségére... Az ilyesmi hátterében 
többnyire a famíliának egy minden 
áron uralkodni akaró tagja kezeli a 
többieket sakkfigurákként, ám er
ről sokszor tudni sem akar, sőt érez
hetően az elismerés fényében óhajt 
fürdőzni, miközben talán szerénysé- 
gi nyilatkozatokat tesz. (Ez a komp
lett önámítás a leghatékonyabb, fő
ként a légkör megmérgezésében.)

Jobb-e a helyzet a lelki családban ? 
A korintusi ősgyülekezetben spiri
tuális pártvillongások voltak (lK o r 
1,12). Pál apostol az efezusi „vének
től” búcsúzva, kereken megmond
ta: még őközülük is akadnak olya
nok, akik lelki vezérkedésre vágyva 
-  „hívő hiúságból” ? -  maguk mögé 
akaiják majd felsorakoztatni a 
Krisztus nyáját (ApCsel 20,30)! Já
nos 3. levele pedig Diotrefészre pa
naszkodik, aki „elsőségre vágyik”, s 
ennek érvényesítésére eszközökben 
nem válogat.

A hatalomvágy és uralkodás val
lási maszkban is jelentkezhet, főleg 
ha gyakorlati vagy lelkiismereti 
okokból más nem jöhet számításba 
az adott személy számára. Moliére 
Tar tuffe-ya. tudatosan vett föl kegyes 
pózt, mert úgy látta, hogy abban a 
társadalom ban így érvényesülhet a

legkönnyebben. Shakespeare III. 
Richárdya nem játssza a szentet: 
„Úgy döntöttem, hogy gazember le
szek.” A legnehezebben észrevehető 
farizeusi lelkületbe azonban szán
dék nélkül, lassan, „fű alatt” is bele 
lehet csúszni, főként általános meg
becsülés, vagy éppen kritikátlan, 
gyermeteg csodálat közepette. 
Ilyenkor rendkívül nehéz föl nem hi
valkodni, mert iszonyú a kísértés, 
hiszen alattomos, akár Krisztus kö
penyét is magára kanyarítja. S mivel 
hordozójára felnéznék, nem veszik 
észre, ha lent egy-egy óvatlan pilla
natban kilóg a lóláb. Vagy ha mégis, 
ki meri szóvá tenni?

Mi lehet annak a közösségnek a 
„szekrényében”, amelyben a legtisz
teltebb lelkimunkás gondozottjai 
közül nem egy szorul esetleg hosszú 
elmegyógyászati kezelésre, és/vagy 
szenved embertelenül hosszú éve
ken át? -  mert valahogy méreg ke
rült a „lelkigondozásba” .

Vigyázat: van kollektív önimádat 
is! A  közösségi felfuvalkodás hoz
hat ugyan látványos eredményeket, 
de ezeknek igen nagy lehet aztán az 
ára. Érvényes ez a legszélesebb „csa
ládokig” menően, nemzeti, társa
dalmi, felekezeti, mozgalmi stb. ke
reteket is beleértve. N aponta kö- 
nyörgünk „a m i vétkeink” bocsána
táért, ami nem azt jelenti, hogy el
bújhatunk a többes szám bokra mö
gé, hanem inkább int: leghatáso
sabb bűneinket „kalákában” hoz
zuk össze.

Távol legyen tőlünk az ítélkezés. 
M ert közösségüeg sincs fogalmunk 
arról, hogy valójában mekkora ir
galomra szorulunk.

Dr. Bodrog MiklósB . B.

Építkezés külsőleg és b első leg ...
A z ózdi evangélikusok ünnepe

Hálaadó istentiszteletet tarto ttak  Október 
1-jén az ózdi evangélikus templomban abból 
az alkalomból, hogy befejeződtek az épület 
belső felújítási munkálatai. Az egybegyűlte
ket Tóth Melinda lelkipásztor köszöntötte: 
Szebik Imrét, az Északi Evangélikus Egy
házkerület püspökét, Sárkány Tibor espe
rest, Sajógömör küldöttségét, akik Rusz- 
nyák Dezső lelkipásztor vezetésével érkeztek 
Ózdra. Továbbá köszöntötte a putnoki ve
gyeskórust, Misura M ártát, a budapestiek 
képviselőjét és az ózdi egyházak papjait.

A lelkésznő a továbbiakban elmondta, 
néhány hónappal ezelőtt még nem gondolta,

hogy e hajlék ilyen rövid idő a latt megszé
pül. Isten áldását kérte m indazokra, akik
nek része volt abban, hogy a tem plom reno
válás megtörténhessen.

A  hálaadó istentiszteleten Szebik Im re 
püspök hirdette az igét. Bevezető szavaiban 
elm ondta, öröm  tölti el, hogy az ózdi evan
gélikus gyülekezet álm a megvalósult s a 
templombelső hosszú évtizedek u tán  m ost 
megszépülhetett. Az ózdi evangélikus gyüle
kezet ezzel nem csak külsőleg, de belsőleg, 
lelkileg is építkezett -  m ondta a püspök.

M iért kell tem plom ot renoválni? azért, 
hogy az ige méltó körülmények között han
gozzék el, hogy a gyülekezetnek méltó hajlé
ka legyen. Lelki kincsek nélkül ugyanis nem 
lehet igazán boldog emberi élet -  hallhattuk. 
M ajd a püspök arró l szólt, hogy milyen 
nagyarányú napjainkban a megnemértés, a 
gyűlölködés, a kapzsiság az emberek között, 
s ez senkinek sem jó . Ezért is van szükség az 
építkezésre...

Az ünnepi program  szeretetvendégséggel 
zárult a tem plom  szomszédságában lévő 
imateremben.

Kerékgyártó Mihály

„Nem a valóság hát; annak 
égi m ása...”

Protestáns gályarab lelkész  
a N em zeti Galériában

A rany János „a költészet varázsáról” m egállapított 
és szállóigévé vált verssora a képzőművészetre is érvé
nyes. Ezt bizonyítja be Csernitzky Mária  művészet- 
történész irodalm i készséggel és tudom ányos igénnyel 
írt tanulm ánya egy a  Nemzeti G aléria állandó kiállítá
sán látható, 1846-ban készült festmény .történet) há t
teréről. (K ülönlenyom at a M űvészettörténeti értesítő 
1994/1-2-es számából).

Egy m a m ár kevéssé ism ert nevű festő -  Kiss Bálint 
-  m üvéről van szó. N em  a legjobb, de kétségtelenül 
legnagyobb sikert elért képe, a tanulm ány írója sze
rint. Címe aprólékosan bonyolu lt: „Jablonczy Pethes 
János leányától búcsúzik a leopoldvári börtön ablaká
nál 1674-ben".

Való, hogy Jablonczy Pethes János ama 39 protes
táns gályarab egyike, akiket a H absburgok ellenrefor- 
mációs kegyetlensége az akkori jezsuiták ösztönzésére 
halálra ítélt, m ajd a  lipótvári börtönbe vetett s onnan 
őket gyötrelmes úton Olaszországba hajtva gályara- 
bokkent eladott. -  Történelmileg nem igaz, hogy leá
nya felkereste s búcsút vett tőle ráccsal elzárt bö rtö 
nablakánál. K ortársak  leírásából tudjuk, hogy a rab
ságra ju to tt lelkészek feleségei csak álruhába öltözve, 
messziről láthatták  m unkára k ihajto tt férjüket.

A  történelm i tényeket mellőzve, egy családi legenda 
is ihlette 1846-ban Kiss Bálint „ackadém iai képíró” 
ecsetjét. Egyháztörténetíró, reform átus esperes éde
sapjától ismerte a Jablonczay-Foktüi famíliában meg
őrzött históriát.

A római katolikus ökumenizmusról
A Magyarországi Római Katolikus Egyház 

ökumenikus szemléletét mutatja, hogy az Esz- 
tergom-budapesti Főegyházmegye közelmúlt
ban tarto tt zsinatán részt vettek a református és 
evangélikus egyház megfigyelői és tevékenyen 
hozzájárultak az ökumenizmus munkacsoport 
vitájához. Bár ennek a zsinatnak az ökumeniz- 
mussal kapcsolatos határozatai és javaslatai 
végleges szövege még nem készült el, az Ökume
nikus Tanulmányi Központ mégis értesült a do
kumentum főbb gondolatairól, amelyek tükrö
zik az ökumenizmus állását a magyar római 
katolikus egyházban.

Az alapelveket tekintve, a főegyházmegye zsi
nata kapcsolódott a II. Vatikáni Zsinat szelle
méhez, hangsúlyozván az ökumenikus folyamat 
visszafordíthatatlanságát, amelyet II. János Pál 
pápa számos alkalommal megerősített. A ke
resztyének közötti egység alapjának a keresztsé- 
get tartja, jóllehet a megkeresztelt, de nem kato
likus hívek és a katolikus egyház közötti különb
ségek továbbra is fennállnak. Ennek ellenére -  
szintén II. János Pál pápára hivatkozva -  a ke
resztyéneknek egymás iránt kölcsönös megbe
csüléssel kell viseltetniük. Ebből az is követke
zik, hogy a keresztyén közösségek közötti kü
lönbségeket meg kell ismerniök és ezzel együtt 
fokozottabban arra kell figyelni, ami közös ke
resztyén örökség. Ennek alapján tovább kell 
erősíteni az ökumenikus találkozókat, amelyek 
már kialakultak. K orunk erkölcsi válságában a 
keresztyén hívőknek össze kell fogniuk az erköl
csi értékek megóvása érdekében. A főegyházme
gyei zsinat különösen is ajánlja az ökumenikus 
imahetet és a különböző ökumenikus segélyak
ciókat, bár ökumenikus istentiszteletek tartását 
vasárnap és más katolikus ünnepeken nem 
ajánlja, a misének a katolikusok számára kötele
ző jellege miatt. Az alapelvek tekintetében újra

és újra hangsúlyt kap az ökumenikus találkozók 
és közös kiadványok fontossága, egymás jobb 
megismerése céljából. A még fennálló különbsé
gek és nehézségek ne fékezzék le az egységtörek
vések iránti érdeklődést.

A főegyházmegyei zsinatnak az ökumenizmus 
gyakorlatára vonatkozó javasla ta i négy területre 
terjednek ki. Ezek:

-  a tanulás,
-  a tájékozódás és tájékoztatás,
-  a lelki érintkezés és
-  a közös szolgálat területei.
Rendkívül fontos az a gondolat, amely óv 

olyan szavaktól, állításoktól és cselekedetektől, 
amelyek sérthetnék az ökumenikus kapcsolato
kat. A közjó érdekében vállalt együttműködés és 
a kölcsönös lelki meggazdagodás fontos szerepet 
játszik az ökumenizmus erősítésében. A zsinat 
az unionált görög szertartású egyházakat az ort
hodox egyházzal való közösség építése lehetősé
gének tekinti.

A főegyházmegyei zsinatnak Figyelemre 
méltó véleménye az, hogy ökum enikus isten
tiszteletet csak vallási célból lehet tartani, 
nempedig azért, hogy politikai célt szolgáljon. 
A szentségek (úrvacsora) nem képezheti az 
ökumenikus istentiszteletek részét. Viszont a 
társadalm i missziók területén az együttm űkö
dést fokozni kell.

A főegyházmegyei zsinat gondolatokat fogal
m azott meg az Ószövetség népe és az egyház 
kapcsolatára vonatkozóan is, továbbá a nagy 
világvallások tekintetében is, amely viszonylat
ban a dialógust és a toleranciát ajánlja. Végül, 
foglalkozott az ateizmus különböző formái irán
ti magatartással is, hangsúlyozván, hogy az egy
ház ugyan elutasítja az ateizmust, mégis párbe
szédre és együttműködésre törekszik az ateisták
kal is.

IV .
ö ssze fo g la lá s

1. A protestáns-katolikus felmérés közötti 
különbség az, hogy míg az előbbi a helyi gyüle
kezetek tapasztalataira épül, azokat elemzi és 
összegzi, addig a katolikus gondolatok egy m a
gas testület elgondolásait tükrözik. Ennek elle
nére számos azonosság és hasonlóság található 
m indkét területen.

2. A protestáns elemzés alapjául szolgáló vá
laszok rendkívül változatos képet m utatnak  és 
sok esetben ellentm ondásosak, de az erősödő 
irányzatok és az érdeklődési körök kitap in tha
tok bennük.

3. M ind a róm ai katolikus, m ind a nem róm ai 
katolikus területen (az orthodox részt pótolni 
kell) jelen vannak és hatnak  a szélsőséges, vissza
húzó erők, de az ö ku m en iku s  g o n d o lko d á sm ó d  és 
tö rekvés erősödő tendenciá t m u ta t. Jelentős a 
nyomás ebben az irányban ifjúsági és világi rész
ről -  az egyházakon belül.

4. A világi közvéleményben egyértelmű az 
egyházak ökum enikus közeledésére és közös ál
lásfoglalásaira irányuló igény, amelyeknek fi
gyelmen kívül hagyása vagy lekicsinylése ron t
hatja a keresztyénség hitelét. M ásrészt ennek az 
igénynek kom olyan vétele és teljesítése nem me
rülhet ki üres form aságokban, hanem  mindig 
missziói lehetőségnek tekintendő.

5. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy M agya
rországon az ökum enizm ust tekintve előbbre va
gyunk, m int 50 évvel ezelőtt -  am ikor az ökum e
nizmus szervezetten megindult hazánkban - ,  vi
szont bűnbánattal kell m egállapítanunk, hogy 
hátrább, m int Jézus K risztus akarja.

*
E zze l a c ik k e l b e fe je z tü k  Ö ku m en izm u s M a 

gyarországon m a  c ím ű  so ro za tu n ka t. A  fe lm é ré s t  
a z Ö ku m en iku s  T anu lm ányi K ö zp o n t végezte  és  
összesíte tte , dr. T ó th  K áro ly  ny. p ü sp ö k  vezetésé
vel.

A  sötét börtön ablakánál bilincsbe vert édesapjától 
ragyogó napfényben búcsúzó leány a reménység szim
bólum ává vált. A magyar protestantizmus „gyász-évti
zedének" nevezett történelmi valósága „égi mását” fe s 
tette meg a késői utód. A  valóságnak ugyan ilyen égi 
m ása a gályarabok énekeként nyilvántartott „Térj 
m agadhoz drága S ión ...” kezdetű ének, amelyről 
Schulek Tibor egyik tanulm ánya m utatta  ki, hogy a 
gályarabok nem ismerhették.

A  kép olyan sikert válto tt ki, hogy földbirtokos -  
anyai ágon a gályarab Szimonidesz János leszárma
zottja -  Kovács Zsigmond nyom ban m egvásárolta és 
a Nemzeti M úzeum Nemzeti K épcsarnokának aján
dékozta. A  kép népszerűsége a 48-as forradalom  leve
rése u tán  fokozódott. Több reprodukció készült róla. 
M iért? A kortársak  -  akárcsak Arany „rab  gólyájá
ban” -  felismerték a  kép allegorikus jeliegét. „A ko
m or börtönben sínylődő megvasalt rab  a láncra vert 
magyar nemzetet jelenti. A börtön ablakán betekintő 
fiatal leányarc nem Pethes leánya, hanem ő a remény, 
a jobb  jövő hirdetője... nem lesz mindig m agyarra 
éjszaka” -  idézi Csernetzky M ária az egykori kritikus 
értékelését.

M i tö rtén t 1846-ban, am ikor Kiss Bertalan képét 
kiállították? Másfél évvel előbb, 1844 őszén M etter
nich a magyar reformmozgalom ellensúlyozására a 
megyei főispáni m éltóságot korm ányhivatallá változ
ta tta  át. Szándéka az volt, „hogy az ország megma
rad t korm ányzati önállóságának még a romjai is ele
nyésszenek” -  kesergett H orváth M ihály történetíró.
-  A művészettörténeti tanulm ány befejező soraiban 
ezt o lvashatjuk: „A m agyar nemesi alkotm ány súlyos 
megsértése m iatt érzett felháborodás légköre aktuali
zálta Kiss Bálint szám ára a  gályarabok jogsértő törté
netét. A konkrét téma megválasztásában viszont a 
Jablonczy család leszármazottaival való személyes is
meretség m otiválhatta.” -  „A  múlt század közepének 
politikai viszonyai között így magasztosult egy m a
gán-mítosz nemzeti mítosszá.”

Érdemes még megemlíteni, hogy a tanulmány szer
zője hívő katolikus, mégis nemcsak tárgyilagosan, 
hanem beleérzéssel foglalkozik egy gályarab reformá
tus lelkész szimbólummá tárult sorsával, a dac és a 
reménység protestantizm us által képviselt értékeivel,
-  és ugyanakkor két evangélikus árva leány nevelését 
vállalta el.

Benczúr László
v
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N égy évtizede a m agyarságért -  Ausztriában

KÜLMISSZIÓ

Manapság sokat hallunk a határainkon túli magyarság helyzetéről. 
Van ennek a magyarságnak egy olyan csoportja is, akik eredeti hazá

ju ka t elhagyva, m enekültek, vagy vándoroltak k i egy másik országba. 
Ilyen népcsoport Ausztriában is van, ahol a protestáns magyarok lel
készével, az 1955 óta kin t élő Szépfalusy Istvánnal készítettem  inter
jút.

Belekerültünk egy bizonyos 
nemzetiségi harcba, am it szeren
csésen vívtunk meg. Ennek a kö
vetkezménye lett azután  az is, 
hogy am ikor az O sztrák Szövet
ségi K orm ány 1992-ben elismer
te a Bécsi M agyar N épcsoport 
Tanácsot, akkor az osztrák egy
házi tanács engem jelölt a bécsi 
m agyar protestánsok népcsoport 
tanácsosává. A zóta a Kancellári

-  M it kell tudnunk a M agyar H ivatalban a N épcsoport Tanács
Lelkigondozó Szolgálatról? egyik tagja vagyok.

-  Az A usztriai Evangélikus -  Noha 2 éve nyugdíjas, bizo- 
Egyház M agyar Lelkigondozó
Szolgálata az ország egész terü
letén gondozza a m agyar protes
tánsokat, de más anyanyelvű 
szervezetekkel is kapcsolatban 
áll. Egyházi újságunkat, mely a 
„M ásokért Együtt” címet viseli, 
rendszeresen 8-9000 m agyarnak 
küldjük ki. F ő  tevékenységünk 
az istentiszteletek tartása , lelké- 
szi hivatali m unka, de ezenkívül 
felvállaltuk az A usztriába főként 
a 80-as években m agyar nyelvte
rületről kim enekült 11 000 m a
gyar gondozását. Az ekkor itt 
fellépő idegenellenesség m iatt ne
héz feladat volt a tartózkodási 
engedély és a m unkahely, majd a 
lakás megszerzése. M anapság az 
osztrák állapolgárság megszerzé
séhez adunk jogi tanácsokat.
A segítségnél sokat jelent, hogy 
az egyetemi tolm ácsképző inté
zetben tan ítok  16 éve és törvény- 
széki tolm ács is vagyok, így rög
tön  tudok  m inden új rendeletről.

-  Hogyan és m ikor találkozik  
a gyülekezetekkel?

-  M inden héten van istentisz
telet egy bizonyos rendszer sze
rint, s így m inden hónapban  
egyszer eljutok m indegyik gyüle
kezetbe.

Azt szoktuk mondani, hogy „bá
tyus” istentiszteleteket tartunk. Te- 
hát u tána ott m aradunk, kávézunk; 
szendvicseket és süteményt fo
gyasztva megbeszéljük aktuális 
öröm ünket és bánatunkat. Termé
szetesen van felelős presbitériu
m unk 12 rendes és 4 póttaggal, 
ezenkívül az egyháztanácsnak van
nak albizottságai, és egy 45-50 tagú 
munkatársi csoport. 1974-ben el
kezdtem egy családlátogatási akci
ót, melyben igyekeztem felmérni az 
akkori ausztriai magyarság hangu
latát, gondolkodásmódját. Ennek 
lett eredménye a Lássátok, halljá
tok egymást c. könyvem. 1991-ben 
újraindítottam  ezt a szokást. így 
most készül a 2. kötet. Ez 
1200-1300 családra fog alapozni.

-  Ausztria katolikus ország. M i
lyen a kapcsolatuk az osztrák evan
gélikus egyházzal?

-  Az Osztrák Evangélikus Egy
ház többször meg akarta  szüntetni 
a M agyar Lelkigondozó Szolgá
lato t, m ondván, hogy a m agya
rok  m ár jó l beszélnek németül.

nyára nem hagyta abba az aktív 
munkát.

-  A Lássátok, ha lljá to k ... 2. 
kötetének írása m ellett m ost fe
jeztem  be a Pótszigorlat után  c. 
könyvemet. A Bornemisza T ár
saság, mely a m agyar irodalom  
itteni terjesztője, 35 éves jubileu
m át ünnepeljük jövőre, erre je
lentetünk meg egy em lékalbu
m ot. Ekkor, 1995-ben a m aros
vásárhelyi Nemzeti Színház M a
gyar Tagozata Bécsben első íz
ben bem utatja Bornemisza Péter 
M agyar E lektráját, amely 1557- 
ben íródo tt Bécsben, de színpad
ra itt még nem került. Ez kurió
zum lesz nemcsak a m agyar, de 
a hagyom ánytisztelő osztrák kö
zönség szám ára is.

If}. Káposzta Lajos

M is s z ió  é s  f a g y la l t
-  Ki mondja meg, gyerekek,  

hogy m iért gyűltünk össze itt ma 
délután? -  teszi f e l  Á gi néni a 
kérdést.

-  Azért ,  hogy fa g y it  együnk!  -  
vágja rá egy csillogó szemű, 
nyojcévesnyi kisfiú.

És igaza is van, m ert a nyí
regyházi Élim  gyermekotthonban  
minden hónap első vasárnapján 
találkozó m issziói közösség való
ban fagylalt-délutánra invitálta a 
kicsiket. De más célunk is volt: 
a misszió gondolatát, értelmét, s 
alkalm azásának gyakorla ti lehe
tőségeit szerettük volna megis
m ertetni a gyerekekkel. Ráirá
nyítani a fig ye lm üke t az elesett, 
nehézségekkel küzdő, elveszett 
társaikra, emberekre. S  hogy ne 
csupán elm élet legyen ez, őket  
m agukat kértük  meg, já tsszá k  el 
apró ke llékek  segítségével a rá
szorulókat, s azok megsegítését. 
N em csak hallani 
róla, de azonosul
ni egy szenvedő
vel egészen mást 
jelent.

nrr'lg,y< tehát rövid  
, <pantí>mim:, vagy 
hangos je lene tek
ben végigvonult 
előttünk a család, 
m elynek békessé
géért minden tag 
sokat tehet; a jó  
szóra vágyó, m a
gányos, idős em
ber; a vak, aki

nem tudja már olvasni a Bibliát 
sem ; a beteg, akinek segíthe
tünk, olvasnivalót vihetünk; a 
sánta, mozgásában korlátozott 
ember, akinek segíthetünk eljutni 
m ások közé,  istentiszteletre; ru
hát adhattunk a nincstelen, di
dergő em bernek; az alkoholistát, 
kábítószer rabját (szipóst) elve
zethettük  a gyülekezet közössé
gébe. M ajd  egy pilóta „elrepí
te tt"  m inket távoli országokba, 
ahol olyan problém ákkal küsz
ködő emberek „vártak ránk”, 
am ilyenek nálunk ism eretlenek: 
bekötöztük a leprás beteg sebeit; 
kenyeret, vizet és Isten igéjét ad
tuk az éhezőknek; s bepillantot
tunk a bibliafordítók nehéz mun
kájába.

Bel- és külm isszió, a minden
napok missziója — sokszínű, ön- 
feláldozást, Istenre figyelést k í
vánó fe lada tok. Egy dolog közös

Egy kislány a Bibliából olvas fel részleteket a „vak 
bácsinak". Háttérben a ..bibliafordító”

bennük: mindig
és mindenhol 
im ádkozhatunk■ a 
szenvedőkért, s  az 
őket segítőkért.

Rem éljük, meg
értett ebből vala
m it a népes gye
reksereg. S  a 
napsütéses őszi 
vasárnap délutá
non a jégkrém  is 
rem ekül esett.

„Nézz körül! Terád vannak bízva ők, és ők, vannak 
legelőbb!” -  a misszió a családban kezdődik. BKB

JÁ M ÍM  NÓ RÁIM
„Félelmetes napok" -  így hívja 

Izráel az Örökkévaló színe elé állí
tó  ünnepeket (róshassáná-évkez
det; jóm  kípipwr-engesztelés napja, 
„hosszúnap” ; szukkót-sátoros ün
nep). Ezeknek az őszi napoknak a 
táján, közelebbről szeptember 19- 
től 21-ig volt Piliscsabán az „Egy
ház és zsidóság — norvég egyházi 
szolgálat" által -  nagylelkű teher- 
átvállalással -  evangélikus lelké
szek részére rendezett konferencia. 
Bár nem minden résztvevő volt ott 
elejétől végéig, a létszám mindig 30 
fölött mozgott.

A norvég (evangélikus) egyház 
nem osztozik abban a hagyomá
nyos szemléletben, hogy az Izrael
re vonatkozó bibliai helyek az egy
házra érvényesek. „Lelki Izráel” -  
ilyen nincs a Bibliában, csak „Isten 
Izráele” (Gál 6,16), és Isten nem 
vetette el népét (Róm  11,2). -  
A norvég egyház e szolgálata 150 
éve gyakorolja felelősségét Isten 
el-nem-vetett népe iránt, és 
misszionáriust küldött Kelet- 
Európába is, Budapesten is végez
ve szolgálatát 1944-ig, Izráeel álla
m ában pedig jelenleg két Messiás
hívő gyülekezete van Tel Avivban 
és Haifában, továbbá Gaspari pro
fesszorról elnevezett tudományos 
kutató centruma Jeruzsálemben.

A konferencián nyitó és záró 
bibliatanulmánnyal szolgált a R ó
maiakhoz irt levél 11. részéről dr. 
Hafenscher Károly és dr. Muntág 
Andor professzor. A hazai zsidó
ság történetét ismertette Szebik 
Imre püspök. A norvég Izráel-szol- 
gálat részéről annak főtitkára, Hel
ge Aarflot és a „Gaspari Senter”- 
ben 9 éve m űködő Torleif Elgvin 
szolgált. A szakállas főtitkár Izráel 
reménységéről tarto tt bibliatanul
mányt ApCsel 2 alapján, az Izrael
ben élő Messiás-hívő zsidók életét 
ismertette és M t 2,19-21-ről tarto tt 
úrvacsorái igehirdetést. ApCsel 
2,22-36 kapcsán zsidó írásmagya
rázatból világította meg a Dávid 
halálával és a Messiás feltámadá
sára váró nappal kapcsolatos ha
gyományt. Ezek az „előképek” 
ugyan a mai európai tudom ányos
ság skatulyáiban nem m ondanak 
semmit, de maga a Szentírás K irá
lya : Jézus is a zsidó írásmagyará
zat élő gondolatkapcsolási módját 
használja, amely a Messiás-váró 
zsidó körökben máig él. Simon Ké- 
fá  bar Jóhánán, a bét-caidi szárma
zású köfar-náhúmi halász ma azt 
m ondaná: „Zsidó testvéreim, meg
értelek titeket! Én követtem rabbi 
Jésuát, akit peszahkor keresztre fe
szítettek. Tanultam  nála az írást. 
Én m ondtam  ki, hogy ő a Messiás, 
m ert annak minden vonása meg
volt benne. A kereszthalála nekem 
is botrány volt. De Isten nem 
hagyta őt a sírban. Ez az írás sze
rint bizonyíték! És mi tanúi va
gyunk, hogy él 1”

Aarflot a mai izraeli helyzetről 
elmondta, hogy az o tt élő zsidóság 
60%-a világiasan gondolkodik. El
terjedt tévedés, hogy Jézusnak és a 
keresztyénségnek nincs köze a zsi
dósághoz. Általában nem ismerik 
az Újszövetséget. Pedig, ha egy vi

lágias zsidó a Messiás Jézusban 
való hitre jut, fölfedezi saját zsidó 
voltát, nem akar a pogánykeresz- 
tyénekhez hasonulni. Ma Izrael
ben a (nem titkos) Messiás-hívő 
zsidók mintegy 35 gyülekezetben 
háromezren vannak.

A simaarcú szaktudós, Elgvin 
három  előadást tartott. Ezek tár
gya sorra : Jézus és a sabbát, majd 
a Tóra és a Messiás, végül a qum- 
ráni ( = Kumrán-i) esszénus közös
ség és az Újszövetség. -  A sabbát, 
a „nyugalom” szent: a Teremtő és 
szabadító saját jelenlétét helyezte 
belé! Ami a térben a Templom, az 
időben a sabbát! A sabbát végén 
előretekintenek az ígéretre, Élijá- 
hura (Illésre) és a Messiásra. Jézus 
a szombati kalásztépésnél Dávidra 
hivatkozik -  itt a Fölkent áll fölöt
te az előírásnak, joga van a szent
hez, ö nagyobb a Templomnál! -  
Jézus sírban nyugvása alatt is el
hangzott a sabbát délutáni ima: 
„Küldd el a Megváltót napjaink
ban!” -  s másnapra Isten föltá
m asztotta Jézust; azóta minden 
sabbát, az ő jelenlétében!

A Tórá, szószerint útmutatás, 
szorosan véve „Mózes öt könyve", 
tágan értve az ezt kifejtő-alkalma- 
zó „Próféták” és „Iratok” is -  te
hát a héberül használt Ószövetség. 
Ezt a Tórát, amely által Isten jelen 
van a világban, az újszövetségi kor 
előtt m ár azonosnak érzik Isten 
megszemélyesített Bölcsességével, 
a teremtés munkatársával. Ez 
kulcs János evangéliuma elejéhez: 
az Ige testté-emberré lett! -  Mai 
ortodox zsidók számára az Ige 
testtélétele és a Szentháromság-tan 
határvonal. De ez Jézus kortársai
nak nem volt képtelen gondolat! 
Csak miután Jézust nem fogadták 
el, a IV. századtól alakult ki a Tórá 
(és az azt értelmező rabbitanács) 
mindenek fölé emelése, hiszen a 
sabbát és a Tórá őrzi meg a válasz
to tt népet még a vészkorszak viha
rában (a ,,sóá"-ban) is. -  Mózes azt 
m ondja: Kövessétek az Örökkéva
lót! Jézus azt m ondja: Kövessetek 
engem! Jézust zsidó kortársai előtt 
Isten jelekkel igazolta, döntően 
föltámasztásával.

Pár éve, némelyek a qumráni ira
tokra hamisan hivatkozva, üzleti 
érdekből történelemhamisító és 
bibliaellenes nézeteket terjesztet
tek. Elterjedt állítás, hogy a qum
ráni iratok egy részét „egyházi ér
dekből” zárolták. Az az igazság, 
hogy 1991-ig csak a szakemberek 
kutathatták, de m a gyakorlatilag 
minden mindenkinek hozzáférhe
tő. -  A Josephus Flavius révén is 
ismert esszénusok Kr. e. 160-150 
táján keletkezett első irataiból ki
tűnik, hogy „az igazság tanítója" 
az ároni főpapi család tagja volt, 
továbbá, hogy a  hatalom rajutott 
M akkabeusoktól azok naptárre
formja és a tisztasági szabályok
nak esszénus részről való szigo
rúan vétele választja el őket. Qum- 
ránban a „könyvkiadójuk” szé
kelt. M agukat a lelki templomnak, 
a világosság fiainak, az új szövet
ség népének tudták, a próféciákat 
m agukra és korukra értették. De

Jézus a „gyűlöld ellenségedet” el
vetésével (M t 5, 43) és a szombati 
gyógyításokkal szembehelyezke
dik velük. -  Később az esszénusok 
egy része keresztyén lett; János írá
sai, meg a Kolossei és Efezusi levél 
részben őket tartják szem előtt. -  
A qumráni iratok mai ismerete 
nélkül Bultman elmélete az Újszö
vetség „mitológiátlanításáról” 
nem születhetett volna meg. -  

Jutta Hausmann neuendettelsaui 
professzor asszony, teológiák ven
dégprofesszora, Luthernak a zsi
dókkal kapcsolatos bonyolult és 
ellentmondásos nyilatkozatairól 
adott elő. Luther a zsidókat mint 
Isten választott népét hivta-várta 
Krisztushoz. Az elteijedt hamis 
zsidóellenes rágalmakat elvetette, 
a zsidógyalázó gőgös álkeresztyé
neket, akik csak eltaszítják őket 
Jézustól, elítélte. Később egy (utol
só példányig megsemmisített) zsi
dó nyomtatványra felelt kemény 
hangon, amire kettős csalódás in
dította: a zsidók nem akartak tud
ni Jézusról, viszont egyes keresz
tyének lettek zsidóvá. Luther ek
kor a keresztyén felsőbbségtöl el
várta, hogy kemény elégtételt ve
gyenek Krisztus neve gyalázásáért, 
meggátolják annak folytatását, de 
megölésüktől ekkor is óva intett. 
Luther hibáival nem azonosulha
tunk, mi nem lutheránusok, ha
nem evangélikus keresztyének 
(evangéliumi Krisztus-hívők) va
gyunk, de a nácizmus fajüldöző 
rémtetteit Lutherra hivatkozva 
igazolni, vagy értük öt felelőssé 
tenni történelemhamisítás, és Lu
ther teológiájának nem ismerése.

dr. Zsigmondy Árpád 
(F olyta tjuk)
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AZ EVANGÉLIUM SZÍNHÁZ 
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Rendező: Udvaros Béla 
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Duna Palota 
V., Zrínyi u. 5. 

okt. 29-30. du. 7 óra

Széles a Balaton vizekerekek zenélő ritmusára száguldott a vonat a 
sínek útján. Bele az őszbe. A  mozdony füstje, 
mint hosszú-hosszú fá tyo l lobogott a vonat f e 

lett, majd szétterülve, szürkén meglepte a mosolygó 
színű villákat, zöldellő fá ka t, kéklő  szőlőket és mélyeb
bé tette a tó szürkeségét.

Ezen a partrészen sokat időzött szegény Józse f A tti
la. Szépre szomjas szemei mohón itták magukba az ősz 
ezer színét, lelke fülével fö lfogta  az ősz temérdek pará
nyi neszét, amit közönséges fü l  nem hallhat. A kkor is 
ilyen hallgató, őszi idő lehetett, amikor Balatonszárszó 
című versében azt írta: „Nyafog a táj, de néha némaság 
ju t  az eszébe”.

Szellő sem rezdült, a falevelek merev mozdulatlan
ságban ültek ágaikon, mintha oda lennének ragasztva. 
A tó szemmel láthatóan aludt, mesebeli, ősz óriásként 
terülve el Somogy és Zala között. Lélegzetével sem 
emelte, süllyesztette hatalmas mellét. M ély álmában 
erőt gyűjtött az őszi viharok tomboló, zúgó, harsogó 
napjaira.

Ülök a vonat lépcsőjén s  szemeimmelfényképezem az 
előttem elsuhanó tájat. Érdemes. Am ott, közvetlenül a 
tó szélén vadludak éke repül egészen alacsonyan. Kicsit 
korán van ugyan még ahhoz, hogy vonuló vadludakat 
lásson az ember, de mégis azok kell legyenek: határo
zottan kirajzolódik ékük a tó szürke síkján. Itt vannak 
a vadludak, itt van már az ősz.

Közelebb érünk: akkor látom, megcsalt a szemem. 
Félig letört ág lebeg vízszintes helyzetben ég és fö ld  
között. Rajta száraz falevelek: a vadludak.

Álmosítóan ringat a vonat, de nem lehet elaludnom, 
mert még lefordulok a lépcsőről. M ögöttem valaki 
halk, bársonyos hangon dalolni kezd.

Nagyon tetszik a dal, hátrafordítom a fejem . Ötven
hatvan év körüli parasztasszony ül a csomagján és alvó 
gyermek fe jé t tartva az ölében, énekel.

-  Széles a Balaton vize, keskeny a híd rajta...
A  dallam és a szöveg rezonáló húrokat ütött meg 

lelkemben. A lig hallhatóan együtt dúdolok az asz- 
szonnyal. Vele együtt óvom a „kisangyalomat": ne 
menjen a keskeny hidra, mert beléeshetik a vízbe, és 
válaszolok is az asszonnyal együtt, visszautasítva az 
óvást:

-  Nem esek, nem esek én a Balaton vizébe...
Szállt, lebegett az ének, mint vénasszonyok nyarán

az ökörnyál ezüstje. Fölemelkedett, alábbereszkedett 
já tékos szellöcske szárnyán utazó ökörnyálként.

A dallam kíséretét a kerekek ritmikus csattogása 
adta.

Azon az állomáson, ahol Józse f A ttilát meg nem 
értett, gyötrődésben elborult lelke a vonat kerekei alá 
vetette, leszálltam. Akkorára az ének teljesen enyém 
lett.

Voltam már úgy sokszor, hogy egy-egy dal vissz
hangra talált lelkemben s benne zengett tovább, 
órákon, napokon keresztül. íg y  jártam  most ezzel. 
Nem  csoda. Igen időszerű ez a dal. E lőttünk a Ba
laton hatalmas víztömege, magyarok előtt a nyomo
rúságok beláthatatlan tengere, amibe bele lehet fú l
ni. A  „nótafa”, a nép színes képzelete hidat fe sz it k i 
a széles víz fö lé , hogy átmehessen ra jt’ a „kisangya- 
lom”, akit a túlsó parton vár a kedves, az élet . .. 
Veszedelmes a hídon járás, a nagy vizet átúszni meg 
éppen lehetetlen...

Vajon lesz-e híd a magyar nyomorúságok óceánja 
fö lö tt? ! Híd, ha akármilyen keskeny is?!

Lesz-e hídépítő?!
A képzelet játékos-könnyen átívelheti a hidat a 

nagy víz fö lö tt, az okos, tudós gondolkozás elkészít

heti annak tervét, de ettől még nem fo g  állni a 
híd. ..

Nagyon széles a víz, végtelen a magyar nyomorúsá
gok tengere. Utolérhetetlen mester kell ide. Az a sok
szor megvetett, elfelejtett galileai ács...

Jézus
*

Őszbe száguldott az a dél-balatoni vonat, melynek 
lépcsőjén utazva tanultam ezt a népdalt még 1946-ban, 
közvetlenül a háború után

Széles a Balaton vize,
K eskeny a  híd rajta.
N e  m enj arra, k is  angyalom ,
M er t leesel róla!

N em  esek, nem  esek  
Én a Balaton vizébe,
Inkább esek, k is  angyalom ,
Véled szerelembe.

Ősz van most is, 1994 szeptembere. A közben 
eltelt közel fé l  évszázad alatt sem épült meg a 
szóban forgó híd, legfeljebb kísérletek történtek 
a megépítésére. Jelenleg is próbálkozás fo ly ik , 
aminek lényege, hogy egyelőre megmaradnak az 
előttünk álló nehézségek, sőt szaporodnak, és sú
lyosbodnak a bennünket amúgy is földhöz lapító 
terhek.

A következm ények közül egyet előre látni 
lehet. Jó zse f A ttilánkra gondolok, ahogy ö 
megoldotta életének fo jtogató nehézséget a 
szárszói síneken... Valamint arra, hogy orszá
gunk világelső az öngyilkosok létszámának 
versenyében...

Rem ek amerikai film et sugárzott szeptember

11-én a TV1. „Farmerek között”. Szereplői el
adósodott farmerek, velük szemben pedig a min
denható bank emberei. Reménytelen a kiszolgál
tatott farm erek elnyomorodás elleni elkeseredett 
küzdelme. Hiába családok meghasonlása, szét* 
hullása, öngyilkosságok bekövetkezése. Nem tud
nak talpon maradni, mert a pénzügyi szakembe
rek látszólag törvényes eszközökkel könyörtele
nül törnek céljuk -  a farmerek teljes tönkretevése 
-  felé. Pénz, nagy pénz van számukra a farmerek 
kifosztásában, gazdasági ellehetetlenítésében és 
ez a lényeg, az üzlet! Minden egyéb csak lelkizés 
és líra.

A z Egyesült Államok törvényhozása szentség
törő kézzel nyúlt bele a nagy üzletbe. Megfékezte 
az érdekelt bankok mohóságát, pénz- és hatalom
éhségét, farmerek százezreit szabadította fe l  ter
melő munkájuk folytatására, és látta el az Álla
mok lakosságát a farmerek által termelt élelmi
szerekkel s egyéb javakkal.

Nagy dolog -  mert hatalom is -  a pénz. Birto
kosainak óriási a felelősségük, hogy mire használ
ják. -  A Biblia szerint: Minden rossznak gyökere 
a pénz szerelme (lT im  6,10).

Országunkban jelenleg próbálkozás fo ly ik  a 
magyar nyomorúságokból kivezető hídnak a meg
építésére. Magabiztos szakértő munkásokban 
nincs hiány. Létszámukat, szorgoskodásukat lát
va, profán közmondás juthat eszünkbe:

-  Sok bába között elvész a gyerek.
Isten óvjon meg bennünket attól, hogy elvesszen 

az, akiért minden történik, illetve történnie kell:
-  A z Ember.
Ugyanaz, akiért a názáreti ács váltsághalált 

halt.
Sághy Jenő
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Szemlaki örömünnepen
Az 1720-as évektől Mezőbe- 

rénybe települő német nyelvű nép
csoport az Alföld síkján gyorsan 
elszaporodott. 1789-ben felépítette 
ma is álló, stílusos szép templo
mát, de hamarosan érezték, hogy 
kevés a férőhely benne. Arról nem 
beszélnek az egyházközség jegyző
könyvei, hogy művelhető, megél
hetést biztosító szántóföld is kevés 
a község határában. Valójában 
nem a templom kis méretei miatt 
vándorolt száz év után a Maros 
lösz-hátjára 30 család. Ott, egy 
szép magas dombon, gróf Hadik 
Gusztáv jóvoltából, a Tótkomlós
ról bevándorló szlovákokkal, Bal
mazújvárosból érkező helvét- 
hitvallású (református) németek
kel, sakktábla rendszerű település 
alapjait vetették meg. 1829-ben 
már elkezdte a kétnyelvű evangéli
kus gyülekezet szervezését az első 
lelkész, aki gondozta a református 
csoportot is 1838-ig. Imaházakat, 
iskolákat építettek először, temp
lomot az evangélikusok 1829-ben, 
a reformátusok 1885-ben emeltek, 
melyek a mai napig összegyűjtik az 
Isten igéjére vágyókat, őseik anya
nyelvén hangzik bennük az ének és 
imádság. Száz áldott, bár nehéz év 
után nagy megpróbáltatás volt a 
rendezett, erőteljesen fejlődő köz
ség életében az I. világháború. Ál
dozatként követelte tőlük fiaikat 
és harangjaikat.

Az országhatár új vonala éppen 
leválasztotta Szemlakot hazánk
tól. Az új államhoz való tartozá
suk az ősi anyanyelv erősödésének 
adott lehetőséget, mert azt meg
tarthatták, iskoláikban is ezen fo
lyik azóta is az oktatás. Anyanyel
vűk mellett az állam hivatalos 
nyelvét használják.

Az utolsó húsz év eseményei a 
gyülekezetek tagjait szétszórták 
a világban, az evangélikus egy
házközség háromezres lélekszá
múból csak a tizede maradt, de 
töretlen hittel élnek ezek a cson
ka gyülekezetek, bízva abban az 
erős Várban, mely eddig is me
nedékük volt.

Istenünk a kicsiny mustármag
ból ismét szép f i t  növelhet. En
nek a hitnek adtak hangot a te
lepülés szerveződésének 175. év
fordulóján, 1994. szeptember 24- 
én.

Szép ünnepükre -  bár igen kö
rülményes módon -  a hajdani 
kibocsátó gyülekezetét is meg
hívták, melyre e?y húsz fős cso
port el is indult. Induláskor tud
tuk, hogy ezen az úton csak 
meglepetések érhetnek, azt re
mélni sem mertük, hogy csak jó  
élményeink lesznert.

Isten iránti hálával gondolunk 
a határátkelés gördülő mységé- 
re, a kényelmes járm űre a mun
kájával testvérei iránti szolgála
tot teljesítő gépkocsivezetőre, és 
a szép időre. Derűs gondolata
ink voltak a rázós (to n , a por
felhő láttán, és az évtizedek óta 
közterületen nem látott, sok és 
sokféle baromfi és egyéb háziál
lat látványától. Együtt örültünk

a többszáz ünneplővel, köztük a 
népviseletbe öltözött fiatalok 
százas létszámával. Az anyanyel
vűket beszélő egyháztagokkal a 
szeretet szavával értettük meg 
egymást, hiszen a ’ csoportunk 
tagjai m ár nem használják itthon 
őseik nyelvét. Láttuk a bőszok
nyás, dédanyáink viseletét őrző 
nénikéket, akik ugyanazt az éne
keskönyvet szorongatták a hó
nuk alatt, amilyenből kétszáz 
évig a mi gyülekezetünkben is 
énekeltek és havonta egyszer 
még kezünkbe vesszük itt is, lel- 
készi hivatalunk polcain pedig 
megtaláljuk 1790-től a hat kia
dást megért könyv példányait. 
Á hítattal léptük á t templomuk 
ajtaját, mely fölé ugyanazt az 
igeverset írták, print a mi temp
lomunk bejárata fölé. (Jn 10.9.). 
M indenki ránk figyelt, amikor 
az „Erős várunk” a csoport aj
kán magyarul hangzott el, és a 
M iatyánk több nyelvű hangza
varából is kicsengett a magyar 
szó. M egdobbant a szívünk a 
m ár-m ár elfelejtett énekes litur
gia hallatán és kigördült a köny- 
nyünk, talán a lélegzetünk is el
állt, amikor felállt a gyülekezet, 
és az Úrtól tanult imádságot fel
csendülő harangszó mellett 
m ondta el, hogy mindenki ve
lünk imádkozhasson, velünk 
egyszerre. Úgy gondolom, csak a 
járóképtelen betegek m aradtak 
távol ezen a napon a templom
ból. Dr. Paul Philippi, nagysze
beni teológiai tanár igehirdetése 
új erőt adhatott a továbbéléshez, 
amikor a hit diadaláról szólt.
A könyörgésnek m indenkor van 
eredménye, ahogyan az evangéli
umi történetben megkapta a vá
laszt a könyörgő édesanya: meg
gyógyult beteg leánya. Ennek a 
kis gyülekezetnek is ez a hit, a 
könyörgést meghalló Krisztus le
het reménysége.

A két istentisztelet között 
együtt vonulhattunk az evangéli
kus templomból a reformátusok 
ősi fehér-kék színekben pom pá
zó templomába, ahol m egkapott 
a jóbi m ondat, fehér szószékteri- 
tőn vakító „égszínkékkel” : „Tu
dom, hogy az én Megváltóm 
él!”. Ez a biztos meggyőződés 
nyert megerősítést az ortodox 
kórus énekével, a szász igehirde
tő szavával és az aradiak m a
gyar énekével, a köszöntők né- 
m et-rom án-m agyar szavaival.

Az összetartozás szálai erő
södtek az utcai beszélgetések so
rán, jó  volt összeölelkezni egy 
olyan hartai-balmazújvárosi „ro
konnal”, akinek édesanyja velem 
egy családnevet visel. 0  is közös 
ősünket emlegette. Jó volt elbe
szélgetni azzal a felügyelővel, aki 
néhány éve még együtt szolgált 
azzal a lelkésszel, aki ma váro
sunk egy másik gyülekezetében 
teszi dolgát.

Nem csak lelkiekben adtak so
kat a szemlakiak, nem mulasz
to ttak  a gazdag ebéd-vendégség 
terén sem. Lelkes szolgálatuk, és

finom, különleges ízeik is feled
hetetlenek. Az előttünk járó  
nemzedék helyén, a temetőben is 
jártunk . Meglepő, hogy az el
vándorlók elődeik sírjait milyen 
gondosan „betonba” burkolták, 
hogy ne kezdje ki azokat a gaz, 
az idő. A 175 éve használatban 
lévő temető fejfáin, sírkövein az 
ismerős nevek: Braun, Frey, 
Gottschick, M üller, Herzberger, 
Savnauer, Schaffer, Schupkégel, 
Vogel s tb ... A mi elődeink test
vérei.

Délután láttuk a fiatalság ha
gyományokat őrző m űsorát, óvo
dások és a felnőtt ifjúság énekei- 
táncai szórakoztattak. Hétköznapi 
életüket m utatták be m ár a felvo
nulás során, hiszen fontak, szőt
tek, mostak, kalászkoszorút fon
tak, közel kétszáz éves eszközök
kel. Erre az alkalom ra összeállított 
„emlékszobájuk” a kék festett, vi
rágos bútorokkal, szép párnavé
gekkel, lábon álló lábasok, dézsák 
dédszüleink használati tárgyait 
ju tta tták  eszünkbe. Sok eszközük 
még ma is kelléke hétköznapjaik
nak.

A búcsúzás igazán testvéri volt: 
Sinn Walter lelkész mindnyájunk
kal kezet fogott és megköszönte, 
hogy vállaltuk velük az ünneplést. 
Mi köszönjük nekik és U runknak 
ezt a szép napot!

Köhler Júlia

„A rád bízott drága kincset őrizd meg!"
Gondolatok a Kőszegi Gyurátz Ferenc Evangélikus Leánygimnázium  

V olt Növendékei Egyesületének közgyűléséről.

Kevesen vagyunk m ár, egyko
ri kőszegi diákok. De elhoztuk a 
ránk bízott drága kincset: a hit 
és a szeretet örök érvényű erejét. 
Eljöttünk, anyák és nagyanyák, 
akik még élünk, és őrizzük a 
lángot, am it egykori iskolánktól 
kaptunk. I tt  voltak a még 'élet
ben m aradt tanáraink. H ozták a 
szellem fényét. Az értelem suga
rát. S m ikor megszólaltak, leg
szívesebben felálltunk volna, a 
tisztelet jeleként.

H onnan az erő ebben az elide
genedett, megvadult világban, 
annyi megszégyenítés és gyűlölet 
u tán? •

Kőszegre emlékeztünk.
M it jelent nekünk Kőszeg? 

Nem tudja mindenki olyan szé
pen megfogalmazni egy város
hoz, egy helyhez való kötődését, 
m int ahogy azt Hemingway te t
te. Azért idézem őt, aki ifjúságát 
Párizsban töltötte, és élete a lko
nyán így emlékezett meg szelle
me bölcsőjéről:

„Ha szerencséd volt 
és ifjan Párizsban élhettél, 
bárhova vetődj életed során, 
Párizs veled marad mindig, 
mert Párizs vándorünnep’’. 

Szeretném behelyettesíteni a 
helynevet Kőszegre, m ert így 
zártuk szívünkbe mi is a tíz kö
zépiskolát befogadó, hajdani kis

Jubileum Balatonalmádiban
A veszprémi gyülekezet balatonal

mádi filiájában 1943-ban Hering János 
volt a gyülekezet lelkésze és az egyház
megye esperese. A település központjá
ban kapott telken megkezdődött a 
munka. Küszöbön volt a háború. Lel
kész és gyülekezet semmitől sem félve, 
belekezdett a munkába. 1944 tavaszára 
megépült a kis templom. D. Kapi Béla 
püspök szentelte fel.

Az elmúlt pünkösd ünnepén tartot
tuk 50 éves jubileumát. 3 lelkész állt az 
oltár előtt: Vető Béla, a gyülekezet volt 
lelkésze, aki az igét hirdette, Hernád

Tibor ny. lelkész, aki áldást mondott a 
templomra és a gyülekezetre. A liturgi
át a gyülekezet mostani lelkésze: Isó 
Zoltán végezte. A kis gyülekezet nagy 
áldozattal és szorgalommal újította fel 
templomát. Meghatódva beszélt e 
munkáról a gyülekezet gondnoka: 
Kocka Pál és a felesége.

Az ünnepi istentisztelet után a közeli 
kisvendéglőben gazdagon terített své
dasztallal várta a gyülekezet a vendége
ket s önmagukat. Legyen áldás a házon 
és a gyülekezeten!

Hernád Tibor

H Ő S I E M L É K M Ű  A V A T Á S  
N A G Y A T Á D O N

Október 6-án, az aradi vértanúk ha
lálára emlékezés napján Nagyatádon 
avattak hősi emlékművet. Az ünnepi 
avatóbeszédet Nemeskürty István pro
fesszor tartotta. Megemlékezett arról, 
hogy hosszú évtizedek tiltása után vég
re saját hőseinkre emlékezhetünk, és ez 
különösen fontos Nagyatádon, hiszen 
a 2. világháborúban sokáig állt itt a 
front és sok polgári áldozat is volt. 
Ezenkívül több száz azoknak a zsidók
nak a száma, akiket innen elhurcoltak 
és nem tértek többé vissza. Az emlék
mű talapzatán valamennyiük neve fel 
van írva és külön gondot fordítottak 
arra, hogy neveik elhangozzanak az 
ünnepség keretében.

A történelmi egyházak vezetői áldot
ták meg az emlékművet és imádkoztak. 
Egyházunktól dr. Harmati Béla püs
pök végzett igehirdető szolgálatot, 
hangsúlyozva, hogy nem csupán emlé
kezünk e helyen, hanem erőt kell hogy 
merítsünk és tennünk kell azért, hogy 
ne ismétlődhessen meg ez a pusztítás. 
Smidéliusz Zolán somogy-zalai espe

res a 103. zsoltár szavaival imádko
zott.

Az ünnepség végén a város társadal
mi, politikai és katonai szervezetei ko
szorúztak, köztük Szalay Tamás tábori 
püspökheíyettes, ezredes. Varga Vince 
polgármester köszönte meg a részvé
telt. T.

várost. Melynek takaros házai 
között felnövekedve, az Alpok 
nyúlványainak tiszta, friss leve
gőjével együtt beszívhattuk Eu
rópa szellemiségét is. A kétezer 
éves keresztény kultúrát. S a ré
gebbieket, melyekre felépült az 
új.

Jelkép gyanánt is felfoghatjuk 
a szeptemberi összejövetelt. H i
szen ez a hónap szólított ben
nünket egykoron az Á rpád-téri 
kétemeletes iskolába, melynek 
falán o tt tündökölt a felirat: 
Gyurátz Ferenc Evangélikus L e
ánygimnázium és Leánynevelő In
tézet. M agasban, az épület tete
jén  ragyogott az írás, hogy lá t
hassa a látni vágyó. Nyolc osz
tály diákjait fogadták be a ked
ves falak. Nyolc évfolyam bent
lakóit érlelte felnőtté az együtt
élés melege. Felekezetre való kü
lönbség nélkül, az ország m in
den részéből gyűltünk ide. Am i
kor elsősként bevonultunk az 
addig ismeretlen világba, felet
tünk hét osztály tanulói já r ták  a 
m ár m egszokott lépcsőket. Befo
gadtak  m aguk közé a szeretet 
nevében. S am int az évek leper
gették az idő rostáján  a gyer
m ekkorunkat, és mi lettünk 
nyolcadikosok, m ár a la ttunk  já r t 
hét osztály. M i ad tuk  nekik a fé
szek melegét. így fogta össze, 
így ölelte á t iskolánk tizenhat év 
gyerm ekhadát.

A m int a D eák téri eyangélikus 
egyház gyülekezeti term ében, az 
elnöki asztalon m eggyulladtak 
az emlékezés gyertyái -  azokért, 
akik m ár eltávoztak körünkből -  
eszembe ju to ttak  az egykori ád 
venti koszorúk a nagy ebédlő
ben, az asztalok felett. A  rajtuk  
elhelyezett gyertyák halvány pis
logása, a kanócból á radó  gyenge 
füst illata. Eszembe ju to tt  az is
kolai írószerraktár furcsa papír
szaga. A kékborítós füzetek 
látványa a díszterem  zöld aszta
lain.

A  havonként m egrendezett há
zi hangversenyekre gondoltain. 

"Äz őszi kirándulásokra a hegyek 
között. S m indenekfelett a szak- 
tanterm ekben felhalm ozott k in
csekre. A gazdag szertárakra. 
A m agasíto tt fizikai előadóte

remre. Felidéztem lelkemben a 
tanárainkat. Az iskolai diák- 
könyvtár agyonolvasott köteteit. 
Á ltaluk nemcsak a tudást szerez
tük meg a nyolc év alatt. M egta
nultuk azt is, hogyan lehet örül
ni a jónak  és a szépnek. A zené
nek, a könyvnek. Egymás közel
ségének. M egtanultuk Thomas 
M ann szavainak értelm ét: „A 
műveltség nem m ás, m int élvező
képesség.”

Még valam it kaptunk Kőszeg
től. A büszke emberi tartást. 
Nem  a gőgöt, csak a tartást. 
A nnak az emberi m éltóságnak a 
tudatá t, mely az üldözések ide
jén  m agától is, önként is az ül
dözöttek tábo rá t választaná, és 
nem az üldözők látszólag köny- 
nyebb szerepét. Tanulóéveinkben 
erősödött meg bennünk az o tt
honainkból m agunkkal hozott 
hazaszeretet. A népünk iránti 
katark tikus kötelességérzés, amit 
Pesti (M izsér) G ábor oly szépen 
fogalm azott meg m ár a XVI. 
században: „A  hazának minden 
em ber m indörökre adósa.”

M iért írom  le m indezeket?
Szeretném elm ondani, m iért 

jö ttü n k  össze. M iért vállaltuk 
mi, nagym am ák, hogy egyesüle
te t hozunk létre, életünk alko
nyán?

Szeretnénk átadni a „drága 
kincset” , volt iskolánk szellemi
ségét. Szeretnénk kapcsolato t lé
tesíteni a mai fiatalokkal. Az is
kolákkal. E lsősorban evangéli
kus iskolákkal. H ívunk igazgató
kat és tanároka t! H ívjuk a tanu
lókat! Szeretnénk, ha m ajd el
jönnének közénk, hogy rajtunk  
keresztül is megismerjék a ke
resztény szellemiség erejét, mely 
50-60 év u tán  is ennyire össze 
tudja tartan i a lelkeket.

Segíteni is szeretnénk, ameny- 
nyire gyarló lehetőségeink enge
dik. Pályázatokat írunk ki kü
lönböző tém ák feldolgozására. 
A legjobbakat díjazni kívánjuk. 
Szeretnénk megértetry__ jnásQ k 

igyerm ekeivel is aatfranlitHac Saját
ja ink  m ár m egtanultak tő lünk: a 
gyarló anyagi javak  felett létezik 
egy m agasabb szféra: a szellem 
birodalm a. M elyben együtt van 
a h it és a szeretet, a  jóság  és a 
tudás.

E kis írás m ottó jáu l dr. Fa- 
biny T ibor teológiai professzor a 
közgyűlést m egnyitó rövid áh íta
tán  felolvasott igéjét választo t
tam. Ezzel is fejezem be gondo- 
latm enetem et.

„A rád bízott drága kincset 
őrizd m eg!” (2Tim 1,14) -

De hozzáteszem : és add to 
vább!

Szeretnénk átadn i a lángot a 
m ostani diákoknak.

Remélem, lesz, aki elfogadja.
Pályázati felhívásunkat kísér

jék  m ajd figyelemmel.
Lenhardtné 

Bertalan Emma 
egykori kőszegi diák

Azok a szép diákévek.
Itt az ősz, elkezdődött a tanítás...

Gondolkodtatok-e már azon, hogyan is tanultak 
régebben a diákok, milyen volt pl. Luther Márton 
idejében az iskolások élete?

Bizony jó  korán kezdődött az oktatás. Luther 
Márton pl. ötéves korában lett a mansfeldi iskola 
növendéke. Rossz időben, télvíz idején egy rokona 
hozta-vitte a hátán a kisfiút, mert gyenge lábai nem 
bírták a hosszú utat. A kis M árton minden valószí
nűség szerint alacsony termetű, élénk tekintetű, bar
na hajú gyerek volt.

Az alapfokú iskolában irni-olvasni és latinul ta
nultak a gyerekek. A latin nyelv volt a hivatali, üz
leti és egyházi nyelv, ezért ezt kellett elsősorban el
sajátítani. A szavakat, rövid latin mondatokat üte
mesen, kórusban tanította az iskolamester, a taktust 
mogyorófavesszővel diktálta. A k i nem figyelt, vagy 
rendetlenkede:!, azt közben jó l elfenekelte. A verés 
igen gyakori büntetés volt akkoriban. Luther később 
bevallotta, hogy egy délelőtt tizenötször vesszőzte 
meg a tanító. Voltak olyan iskolák, pl. a régi M a
gyarországon a késmárki iskola, ahol ősszel, az is
kolakezdéskor a diákok dobszó és zászlólengetés 
mellett vonultak a városon át az erdőbe, hogy m a
guk törjék le a veréshez szükséges mogyorófavesz- 
szőkét. -  A verés mellett a megszégyenítés eszköze 
volt a szamárgallér viselete, ami egy könnyű fakere t 
volt, amit a rendetlenkedő vagy lusta nyakába 
akasztottak.

Luther Márton az írás-olvasáson és latinon kívül 
többet nem is igen tanult az alapfokú iskolában. 
Kórusban tanulták még a M iatyánk, Üdvözlégy szö
vegét, valamint a Szentek Kalendáriumát (naptá
rát). K,ésöbb nagyon fájlajta, hogy nem tanulhatott 
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számtant, földrajzi, történelmet, sok ismeretet fe l
nőtt korában kellett pótolnia. M ivel a saját bőrén 
tapasztalta az akkori iskolai oktatás hiányosságait, 
amikor teológiai tanár lett, tanártársával Melancht- 
hon Fülöppel sokat javíto tt az iskolák, az oktatás 
rendjén. 0  maga is jó  tanár igyekezett lenni. Elvetett 
minden erőszakos fenyítést, gyakran elbeszélgetett, sőt 
együtt játszott diákjaival. Főleg a nemes sakkot kedvel
te a léha kártya- és kockajáték helyett.

Amikor Luther nagyobb fiú  lett, Eisenachba került 
„középiskolába". Tizennégy éves korában, mint akkor 
a legtöbb diáknak, saját magának kellett a mindennapi 
kenyeret megkeresni. Kolduló diák lett, aki énekelve 
járt házról házra és gyűjtötte az alamizsnát. Ez akkori
ban bevett szokás volt.

Az egyetemi éveket Luther a gyönyörű fekvésű, élénk 
forgalmú és szellemiségű Erfurt városában töltötte. Ké
sőbb is nagyon szívesen emlékezett vissza ezekre az 
évekre. A diákok itt is szigorú rendben éltek, közössé
gekbe tömörültek, kollégiumokban laktak. Minden kö
zösségnek saját uniformisa, egyenruhája volt. A kollé
gium rendjét szigorúan meg kellett tartani. Luther álta
lában hajnali négykor kelt és este nyolc órakor feküdt. 
Egyik legkorábbi életrajzírója, Mathesius, ezt írja róla: 
„Jóllehet eleven és vidám fia ta l legény volt, minden 
áldott reggel templomba ment, és buzgó fohászkodással 
kezdte a tanulást. A zt szokta volt mondogatni, hogy aki 
serényen imádkozik, több mint fe lé t elvégezte a tanulni- 
valónak. Sohasem aludt el, egyetlen előadást sem mu
lasztott, szívesen kérdezgette praeceptorait (elöljáró
it), tiszteletteljesen érintkezett velük, gyakran ismételt 
társaival, és amikor nem volt nyilvános előadás, mindig 
az egyetem könyvtárában tartózkodott”.

Elterjedt az egyetemeken az újoncok számára az ún. 
beiktatási szertartás. Erfurtban pl. szamárfülekkel el
látott sapkát húztak a fejükre, majd azt levéve, hideg 
vízzel teli dézsába nyomták őket annak jeléül, hogy a 
tudatlanság „állati létformájából" az ismeretek által új 
emberekké válnak. Luther később visszaemlékezve erre 
a próbára, azt mondta, hogy életünk során gyakran kell 
átesnünk ilyen megalázó helyzeteken azért, hogy gya
koroljuk a türelmet és alázatot.

K. I.

Mások mint mi?
Közel hétéves m últra tekint vissza az Észak-német 

westfaliai M inden városának diakóniai intézménye és 
Teológiai Akadém iánk között fennálló kapcsolat, 
melynek keretében m inden év nyarán hat-hét teológus 
hallgató szám ára lehetővé válik a több m int negyven
éves m últra visszatekintő intézmény m unkáját megis
merni. Az alábbiakban az o tt eltöltött idő tanulságait 
foglalom össze néhány meglehetősen szubjektív gon
dolat képében.

Az intézet fő profilja az öreg- és betegápolás. De 
ezeken kívül különböző ún. foglalkoztató üzemeket is 
m űködtetnek a  hátrányos helyzetű emberek számára. 
Ez u tóbbiakban szellemi, pszichikai és m ozgáskorlá
tozott emberek, valamint hajléktalanok dolgoznak a 
legkülönbözőbb, természetesen a képességeikhez mért 
m unkakörökben, ő k  így válnak a társadalom  részévé, 
és m egkapják az egyetemes emberi elismerés minimu
m át, a tevékeny élethez való jogot. O tt élnek, dolgoz
nak, szeretetet kapnak és ami fontosabb, szeretetet 
adnak nemcsak társaiknak, hanem a gondozó, ápoló 
személyzetnek is.

Nem  vitás, jobb  volna egy olyan világban élni, 
amely nem határolódik el ezektől az emberektől, ha

nem befogadja őket és közösen él, dolgozik velük. 
Hiszem, ha felismernénk a társadalom  kitaszítottai- 
nak többletértékeit, sokkal teljesebb, egészségesebb  
életet élhetnénk. Nem  csak a szeretetüket tudnák így 
könnyebben továbbítani, az egészségesebbnek hívott 
társadalom , azaz felénk, hanem azt a többletet is, 
amellyel a Terem tő betegségükért, nyom orék voltuk 
m iatt kárpótolta  őket. A nnak ismeretét, amely az észt 
és tudást birtokló emberben rég elhom ályosodott: az 
Istenét.

Rájöttem  arra  is, hogy nem az a legnagyobb kihí
vás, ha  az em ber képes megölelni, vagy megcsókolni 
egy testében-szellemében a mi szépségfogalmunk szá
m ára fogyatékos embert, hanem elfogadni egyenlő 
társként. M int teremtmény a teremtményt, töredékes 
a töredékest.

A másik tanulságot az öreg- és betegápolás terén 
végzett szolgálat kínálta. Az élet értelmét kutató  kü
lönböző felismerések közül az öregotthonban talál
tam  meg a szám om ra legelfogadhatóbbat. O tt, ahol 
a halál m indennapos vendégként volt jelen. A közis
m ert gondolat bennem akkor vált élménnyé, tapaszta
lattá. Szinte úgy, hogy a fizika hagyományos időfo
galm át m eghazudtoltan átérezhettem, hogy az emberi 
élet értelmének legintenzívebb betöltése az lehet, ha 
képesek vagyunk annak m indennapjait az elmúlás, a 
vég felől szemlélni. M eglátni az öregkor sokszor nyo
morúságos betegségekkel terhelt szépségét, úgy érez
tem, kiváltságos lehetőség.

T a lán ... „az őszi levél is lehet szép” fogalmazta meg 
ennek gondolatát egy idős néni, akivel az elmúlásról 
beszélgettem. Lehet-e szép? A legszebb. Mindezen 
tapasztalat ajándékként hullott ölembe. Mindenben 
az Albert-Nisius-Heim lakói között, am ikor az éjsza
kába nyúló estéken, az erkélyen ülve a  kilátásban 
gyönyörködtem. Szarka István
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Historische Bedeutung der Reformation
Lk 2 ,4 2 -4 7

W enn wir Pfarrer am Sonntag 
von unseren Gemeinden au f der 
Kanzel stehen, stehen wir dort 
mit einem gewißen stolzen Be
wußtsein in unserem Herzen. 
Der G rund für diesen Stolz ist 
die Tatsache und historische Be
deutung der R eform ation, 
anschließend unserer Kirchen 
und Gemeinden. Bei uns nennt 
man es protestantisches Selbst- 
bewußtsem.

W ir haben aber auch G rund 
au f W orte der Klage und A nkla
ge. W ir dürfen uns beklagen 
über die S ituation des Gem ein
delebens, über die Gleichgültig
keit dem W orte G ottes gegen
über.

Unsere Frage kann zuletzt 
gestellt werden, wie kann m an 
heute das erreichen, was Luther 
in sienem Zeitalter erreicht hat?

Die Kenntnis des Evangeliums 
kann das Leben unserer Gemein
den nicht auffrischen, weil die 
Praxis nur zu eriner Gewohnheit 
oder zu einer Religion geworden 
ist. So wird au f dieser Weise der 
Protestantism us entkräftet.

In der biblischen Geschichte 
wandert die Gesellschaft schon 
drei Tage ohne Christus so -  selbst 
die ihm am nächsten Stehenden -  
als sei er dabei. Es kann ja  nur 
natürlich sein, daß er dabei ist, er 
m uß dabei sein, weil sie ja  von zu 
Hause zusammen fortgegangen 
sind. U nd was selbstverständlich 
zu sein scheint, da ist nicht immer 
selbstverständlich. D aß mir die 
Lehre des Evangeliums klar ist, be
deutet nicht, daß ich mit Christus 
wandere. Trotz diesem Wissen 
kann m an eigenes Leben führen. 
M an wickelt sich in dieses falsche 
Selbstbewußtsein ein -  ohne Chris
tus. M an m erkt es nicht, daß  m an 
ihn verloren und verlassen hat. 
W ir haben diesen Christus verlo
ren, der mit uns unterwegs ist.

W er könnte m ir hier m itteiei
len, seit w ann er ohne ihn w an
dert? Seit drei Tagen?

Schließen wir schon von die
sem Text aus, daß  Christus nicht 
die G ottlosen, sondern ein aus 
der K irche kom m endes Volk 
verloren ha t?  Soll ich sagen, ein 
religiöses Volk?

M an kom m t im m er h interher

darauf, daß  es in dieser Form  
nicht weitergehen darf!

Aber wie und wo kann man 
ihm begegnen?

Die Eltern von Christus ha t
ten nicht einen von den Bekann
ten nach Christus zurückge
schickt, ihn zu suchen, sondern 
sie sind selbst zurückgegangen. 
In diesem Fall kann m an keinen 
V ertreter stellen. Jederm ann 
m uß selbst au f dem gleichen 
Weg zurück, au f dem er sich 
von Christus entfernt hat.

W o kann m an ihn finden? 
W ir müssen ihn do rt suchen, wo 
wir ihn verloren haben. Die Lö
sung ist heute auch nicht anders. 
Zurück in die K irche nicht nur 
in U ngarn , sondern auch au f 
dem Boden der R eform ation. 
N och dazu -  alle persönlich!!!

D am it wir auch dieses Jah r

R eform ation feiern können, 
müssen wir zunächst Christus 
finden, weil es ohne ihn keine 
Versöhnung gibt und keine Re
form ation.

Zu Beginn meiner Auslegung 
habe ich von stolzem Bewußt
sein geschrieben. Es ist m ir aber 
auch klar, daß  ich nur ein Zeuge 
in der W olke der Zeugen bin. 
U nd ich m öchte auch nicht 
m ehr sein, aber ein Zeuge im
mer.

Gebet:
Herr Jesus Christus, wir loben Dich 
dafür, daß Du uns Dein Wort gibst, 
wie Du uns das tägliche Brot gibst. 
Gib es uns so, daß es uns verwandelt. 
Gib es uns so, daß wir es nicht mehr 
vergessen im Geschwätz und Lärm 
und in den Sorgen unseres Lebens. 
Amen.

Lajos Káposzta

V on einem M önch
Ein in der M editation erfahrener M ann wurde einmal gefragt, 

warum  er tro tz seiner vielen Beschäftigungen immer so gesammelt 
sein könne. Dieser sag te:

Wenn ich stehe, dann stehe ich 
wenn ich gehe, dann gehe ich 
wenn ich sitze, dann sitze ich 
wenn ich esse, dann esse ich 
wenn ich spreche, dann spreche ich.

D a fielen ihm die Fragesteller ins W ort und sagten:
D as tun  wir auch, aber was machst du doch darüber hinaus?

E r sagte wiederum:
Wenn ich stehe, dann stehe ich 
wenn ich gehe, dann gehe ich 
wenn ich sitze, dann sitze ich 
wenn ich esse, dann esse ich 
wenn ich spreche, dann spreche ich.

W ieder sagten die L eute: Das tun  wir doch auch.
E r aber sagte zu ihnen :
Nein, wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon 

wenn ihr steht, dann lauft ihr schon 
wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel...

Mitgeteilt von 
Lajos Káposzta
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W elchen Gott bekenne ich?
A nläßlich der R eform ation 

läß t sich die Frage stellen: wel
chen G o tt soll ich erzählen, 
oder von welchem G o tt soll ich 
sprechen? D as ist auch die F ra 
ge der R eform ation. Luther hat 
einen gnädigen G o tt gefunden 
und er konnte auch diese Frage 
beantw orten, aber wir, oder 
ic h . . .?

M an spricht immer aus seiner 
Lebensgeschichte heraus und 
zuletzt zu diesem Them a kann 
nu r persönlich gesprochen wer
den. D as ist alles dann vom 
G lauben und N icht-G lauben, 
vom  Zweifeln und G rübeln, 
vom  Lernen und neuen Fragen 
geprägt. U m  Anregungen geht 
es hier, aber m an m uß hinfü
gen; m aßgebend ist hier die Bi
bel m it ihrem  A lten und Neuen 
Testam ent. Inzwischen ist das 
auch gar kein N achteil, wenn 
die Stimme der Schwester und 
Brüder, der V äter und M ütter,

sogar der Geimende mitbedacht 
wird.

Brauchen wir G ott? Wenn die 
Frage au f dieser Weise gestellt 
w ird, dann scheint mir seine 
Existenz und sein Wesen gar 
nicht wichtig zu sein. Wie 
kom m t G o tt in der Liturgie 
vor? G o tt erschließt sich als 
Vater, Sohn Und Heiliger Geist 
und nicht als R ichter und stra
fender H err. U nser G o tt ist gar 
kein Zeigefinger, der immer wi
eder bedrohlich als W arnung 
hochgehalten wird, der als Erzie- 
hungs- und Disziplinierungshilfe 
verwendbar wäre.

Immer wieder ist es zeitge
m äß, „du sollst dir kein Bildnis 
m achen!“ D. h. wir können und 
dürfen G o tt nicht festlegen, und 
definieren wollen. M ax Frisch 
notiert 1946 zu dem genannten 
biblischen G ebot in seinem T a
gebuch: „W ir wissen, daß jeder 
M ensch, wenn man ihn liebt,

sich wie verwandelt fühlt, wie 
entfaltet und daß auch dem Lie
benden sich alles entfaltet, das 
Nächste, das lange Bekannte. 
Vieles sieht er wie zum ersten 
Male. Die Liebe befreit es aus 
jeglichem Bildnis... So wie das 
All, wie G ottes unerschöpfliche 
Geräumigkeit, schrankenlos, al
les Möglichen voll, aller Geheim
nisse voll, unfaßbar ist der 
Mensch, den m an lieb t.. . “

Hier wird mir au f meine F ra
ge nur ein Weg gezeigt, wie wir 
von G ott reden dürfen. Wie für 
alle Dinge gilt es auch hier, alle 
Antworten und A useinanderset
zungen sollen von der Liebe 
geprägt werden.

„Ich habe euch lieb, spricht 
der H err“ (Maleachi 1,2) hören 
wir im Alten Testam ent und 
„Jesu sah ihn an und hatte ihn 
lieb“ (M arkus 10,21) lesen wir 
im Neuen. Dem entspricht dann 
unsere A ntw ort: „Herzlich lieb 
habe ich dich, H E R R  meine 
Stärke“ (Psalm 18,2).

Diesen Zusammenhang der 
Liebe entfaltet sehr schön der 
französische Mathematiker, Phy
siker und Philosoph Blaise Pas
cal (1623-1662), der Tange . an 
G ott zweifelte, dann aber zu ei
nem lebendigen Glauben fand: 
„Der Gott Abrahams, der Gott 
Isaaks, der Gott Jakobs, der 
Gott der Christen ist ein Gott 
der Liebe und des Trostes, ist 
ein Gott, der sie im Innern ihr 
Elend und seine unendliche 
Barmherzigkeit spüren läßt, der 
sich in der Tiefe ihrer Seele ih
nen vereint und sie m it Demut, 
Freude, Vertrauen und Liebe er
fü llt  und sie unfähig macht, ein 
anderes Z ie l zu haben als ihn":

Aus dieser Liebe, die Gottes 
Liebe ist, möchte ich reden, sie 
m öchte ich anläßlich der Refor
m ation verkündigen, sie möchte 
ich bekennen. Liebe ist auf
m erksam , dem anderen offen 
zugewandt, m öchte verstehen. 
Sie ist behutsam , bleibt bis zur 
Ewigkeit unterwegs. Was als 
Schluß-Satz gilt: die Liebe be
freit auch unser Reden von 
G o tt von jeglichem Bildnis. 
D ann geht es also auch um un
seren Glauben.

Lajos Káposzta

O stanm e verni pracovníkmi 
na vinici B ozej!

M t 2 1 ,3 3 -4 6

Reformácia nastala v dobé, ked’ zvycaj- 
nou bola pomylená vláda knazov a fa- 
losnych vodcov cirkvi. Navonok vel’ká 
zboznost’ zakryvala spoliehanie sa na seba, 
na vlastnú zboznost’ a na vlastné zásluzné 
skutky a nie Kristovo dielo. Slovo Bozie bo-
10 akoby neznámou recóu. V cirkvi pouzíva-
11 latincinu, ktorú Tud nerozumel. Clovek sa 
l’ahko opojí svojou „vel’kost’ou” a nebadá, 
ako blúdi. Boh stane sa mu celkom zby- 
tocnym. Taky bol stav cirkvi v dobé, ked’ 
muselo zazniet’ odsudzujúce slovo reformácie.

Obsah násho textu je obraz o zlych viná- 
rov. Tymto obrazom chcel Pán Jezis otriast’ 
svedomím svojich posluchácov, aby sa za- 
mysleli nad svojím pocínaním, aby sa spa- 
mätali a zmenili svoj prevráteny zivot, obno- 
viac svoju vernost’ Bohu.

Jednou z najväcsich cností zivota je vernost’. 
Písmo sváté na mnohych miestach zdőraznuje 
potrebu, hodnotu a vyznam vemosti. Ide o ver
nost’ voci Bohu a o vernost’ v medzil’udskych 
vzt’ahoch. Skúsenost’ nás ucí, ze vernost’ je 
zriedkavou cnost’ou v zivote aj tych, ktorí sa 
menujú Kristovymi nasledovníkmi. Preto je pot- 
rebné napominanie k vemosti. Sám nás Pán a 
Spasitel’ sa obracia na nás s vyzvou: ostante 
verni Bohu! Jezis tu volá svoj národ k dokazova- 
niu vemosti voői Bohu, ale svoju vyzvu zakladá 
na radostnej zvesti o Bozej láske. Boh svoju 
lásku dokázal najprv Izraelu, ktory si vyvolil za 
svoj l’ud. Jemu prenajal Boh svoju vinicu. To- 
muto národu prejavoval Boh svoju lásku. Ved’ 
ho oslovil skrze patriarchov, posielal mu svojich 
poslov, prorokov. Viedol ho predivne púst’ou, 
kde ho sytil mannou a chránil pred nepriatel’mi. 
Dal mu zasl’úbenú zem. A poslal mu svojho 
vlastného Syna.

Tieto prejavy Bozej lásky mali byt’ vel’kym 
hybadlom, motorom pre tento národ k vemosti. 
Vieme, ze sa nestali. Izrael odpadával od Boha, 
bol neposlusnym národom. Boh nestal len Bo- 
hom Izraela, ale sa vyjavil ako Pán a Otec vset
kych národov. Vinica predstavuje obraz lásky 
Bozej. Kazdy z nás prijíma vel’a prejavov Bozej 
lásky. Nás svojím slovom oslovuje, svojich pos
lov k nám vysiela, na zodpovednost’ za prijaté 
dary nás napomína. Tieto prejavy Bozej lásky 
nás májú nabádat’ k vemosti voci Bohu.

Vernost’ voői Bohu musí sa dokazovat’ 
nie len v peknych slovách, ale v kazdom na- 
§om őine. Izrael je pre nás vystraznym prík- 
ladom. Tento národ, blízil sa k Bohu slova- 
mi, prinásali Bohu obete ale ich srdce bolo 
d’aleko od Neho. Tito zlí vinári isii vo svojej 
sebectve tak d’aleko, ze zabili poslov, ktorych
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syna majitel’a vinice. Izrael odmietal prorokov, 
ktorych mu Boh posielal a zavrhol aj Syna Bozi- 
eho, ked’ Hadai Jeho smrt’ na dreve kríza.

Na nerozumné a zlé pocínanie si vinárov pride 
Bozí súd: zosadenie z povolania, strata vinice a 
hrozny zánik. Zlych vinárov caká trést. Izrael- 
sky národ stal sa nevemym. Proroci mu to vycí- 
tali. Nebolo to nie platné. Národ rútil sa tym do 
záhuby. Dedicom Bozieho král’ovstva stal sa 
„novy Izrael”, novy vyvoleny l’ud : cirkev Kris- 
tova.

My mámé splnit’ nasu úlohu! Vel’ké je nase 
povolanie! Mámé si to uvedomit’.

Pamiatka reformácie nám kazdorocne nanovo hovori 
0  vyzname ale aj o podstate cirkvi. Reformácii slo o 
obnovu cirkvi. Cirkev sa musí stále obnovovat’. Cirkev 
je  Bozim dielom, práve preto obnova cirkvi nie je  dielom 
cloveku, ale je  dielom Bozim.

O d vystúpenia Luthera preslo 477 rokov. Svet a 
v nőm cirkev presli rozlicnym zmenami, ale aj dnes sme 
presvedeení o tóm, ze jedine evanjeliom je  základom  
pravej cirkvi a to preto, lebo evanjelium zvestuje Boziu 
lásku. Boh miluje cely svet, lebo za cely svet dal svojho 
Syna, Jezisa Krista. Nová zmlúva svédei 0  tóm, ze si 
Pán vyvolil svoju cirkev na zemi, aby bola nástrojom 
Jeho lásky. Preto sa cirkev menüje aj nevestou Kristo- 
vou, rodinou Bozou.

Evanjelium je  základom cirkvi aj preto, lebo ono zjavuje 
Bozie spásonosné plány. Evanjelium zjavuje to vel’ké Bo
zie tajomstvo, ze Boh nechce sm rt’ hriesneho cloveka.

Cirkev ani dnes nemőze b y t’ samocieVom, ale prost- 
riedkom k  ciel’u. To je  trvaly odkaz reformácie. Taká 
cirkev má budúcnost', ktorá vie, ze je  svetu dlzná stále 
d ’alej dávat’ to, co od Pána prijala. Pamiatka reformá
cie nám pripomina, ze cirkev je  poslaná do sveta svédeit’ 
0  Bozích spásonosnych plánoch na základe prijatého 
ovanjelia.

Kde sa cirkev odchyli a vzdiali sa od Krista a Jeho 
ucenia, kde blúdi sa svojmu poslaniu, tam Pán reformu- 
je  cirkev. Tak konal, k e d ’ bezboznost’ a vseobecná 
skazenost’ k rest’anského ucenia a zivota vytvárali vel’
ké  nebezpecenstvo. Dejiny nás ucia, ze si l'udia casom 
mőzu navyknút’ aj na zrejmé neprávosti, ze hriesne 
pomery mőzu pokládat’ za normálny stav, ze sa l ’udsky 
Charakter pod vplyvom zla möze natel'ko p okazit’, ie  
sa l ’udia zacnú domnievat’, ze to tak má b y t’. Príkla- 
dom na to je  l'ud Izraelsky, ktory si natol'ko navykol 
na otroctvo v Egypte, ze po odehode odtial’ reptalproti 
Mojzisovi, ze ho vyviedol z  Egypta. Táto generáció 
banovala za egyptskym otroctvom, lebo si non bola uz 
celkom zvykla. K  takym to pomerom dochádzalo aj 
v casoch Lutherovych. Luther burcoval Tud z duchov- 
ného otroctva k  slobode Boiích dietok, otváral l ’ud’om 
oci, aby videli, ze ich Boh v Kristu prijal za svoje dietky. 
Luther pre vel'ké horlenie v tomto smere vyslúiil si titul 
reformátora cirkvi, a Bozie dielo pomocou neho usku-—-------------------- í

Ako proroci, tak aj reformácia polozila dőraz 
na Boha, ako na jedinú záruku spasenia. On je 
darcom spravodlivosti, ktorá neraní, ale zachra- 
nuje, ktorá nezabíja, ale obzivuje. Uholny ka
men, ktory Boh polozil, Jezis Kristus, je vcera, 
dnes a naveky ten isty. Je to kamen drahocenny, 
lebo Bozia milost’ nie je lacná milost’. A je to 
kamen pevny, lebo je z mocnej pravice Bozej.

Kristus je uholnym kamenom, co sa nepohne, 
ked’ by sa vsetko malo zmenit’.

Takúto vieru nám priblizil reformaeny odkaz. 
Ked’ toto mámé na pamäti, vidíme, akou vel’- 
kou hodnotou je reformácia. Naucíme sa vázit’ 
si ju, mőzeme póznát’ v nej dielo Bozie, ktoré 
nás oslovuje, kritizuje a z pádu dvíha nie pre 
moc l’udí, ktorí sa hlásili k reformácii, ale pre 
blízkost’ Krista, ktoremu sme sa oddali.

Rímska cirkev v Lutherovej dobé vzdialila sa od 
Bozieho slova a od Krista, vzdialila sa aj od Jeho odka- 
zu vyzyvajúceho k  láske, ktorym  Jezis pripomínal: 
„Nővé prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne 
milovali!’’ (Jn 13,34). Stredoveká cirkev zabudla na 
toto prikázanie. Podobne ako kedysi proti krest’anom 
v Ríme, tak teraz proti evanjelikom zacali sa ozyvat’ 
heslá: evanjelici nesmiete existovat’, musíte b y t’ vyhla- 
dení zo sveta. Ale bolo hodne aj takych, ktorí hned’ zo 
zaciatku rozmysTali o reformáciis váznost’ou a zaujali 
k  nej pokrokové stanovisko. Jednym z nich bol volenec 
sasky Fridrich Múdry, ktory Lutherovo reformacné 
dielo nazval dielom Bozim, a Lutherovych protivníkov 
vyhlásilza nepriatel’ov krest’anstva a oznacil ich meria- 
m i: Annás, Kaifás, Herodes a Pilát. Tento clovek zav- 
casu videl, ze reformácia nie je  osobnym dielom Luthe- 
rovym, nie je  dielom akéhosi rebelujúceho mnicha, ale 
dielom Bozim.

Rím, v snahe umlcat ’prejavy slobodypresvedeenia za 
kazdú cenu, v svojej bezmocnosti chopil sa násilia. Pá- 
pez  v roku 1520 dal Luthera do kliatby. Tym preklial 
aj jeho ucenie a célú reformáciu.

Podobne sa dialo aj na rísskom sneme vo Wormsi, 
kde na Luthera bol urobeny silny nátlak, aby svoje 
ucenie odvolal. Ked’ tak neurobil, cisár vydal na neho 
zatykac, dal ho do rísskej kliatby. Táto druhá kliatba 
bola horsia ako pápezská, lebo siahala na Lutherov 
zivot a na majetok a slobodu vSetkych, k torí chceli 
ostat’jeho priatel’mi. Vtedy Luther bol tajomne odvle- 
ceny na hrad Wartburg do bezpecia, aby bol pred nepria- 
te l’m i ukryty.

V roku 1529 na sneme v Spajeri odznela: evanjelici 
nesmú jestvovat’. Evanjelici proti tomuto predniesli 
protest, cím si vyslúzili titul „protestanti”.

Vroku 1530 bolsnem aj v Augsburgu. Tam malo b y t’ 
preéítané evanjelické vierovyznanie. Po precitaní ani 
protivníci nemohli neuznat’, ze je  ono zalozené na Bo- 
zom slove. Bavorské knieza vyslovil, ze evanjelici nie sú 
kaciri.

Cirkev sa musí stále obnovovat ’. Prosme Pána cirkvi, 
aby nám  v tejto nasej mnohostrannej práci milostive 
pomáhal.

Reformácii d’akujeme, 
ze mámé:

1. Písmo sväte a v nőm pravé, cisté slovo Bozie ako 
studnicu spasenia, pramen viery a pravidlo zivota. Z ne
ho sa ucíme poznávat’ Pána Boha, samych seba, aj svoje 
urcenie a povinosti, co ako krest’ania mámé vérit’, co 
robit’, ako a t ’, v koho dúfat’, na koho sa spoliehat’ a co 
mőzeme po smrti ocakávat’. Písmo sváté nám ukazuje 
jedinú pravú cestu spasenia, udrzuje nás na nej a chráni 
l’udskych bludov a vymyslov.

2. Pána Boha, a to tak, ako On sám prikazuje: „Ne- 
budes m at’ inych bohov okrem m na! Neurobis si vyrezá- 
vanú modlu ani podobu nicoho” . O tomto Pánu Bohu 
veríme, ze stvorü, riadi a spravuje cely svet, vsetkych 
l’udí a vsetky tvory na nőm. Vieme, ze On nie je prijímac 
osöb, nepozná nijakú „samospasitel’nú” cirkev, nerobí 
rozdiel medzi kacírom a nekacírom, ale „príjemny Mu 
je kazdy, kto v ktoromkol’vek národe sa Ho bojí a koná 
spravodlive” . •

3. My evanjelici mámé: Pána Jezisa Krista za Pána a 
Majstra cirkvi, za Ucitel’a, Spasitel’a, Vykupitel’a sveta, 
za jedinú viditel’nú i neviditel’nú Hlavu cirkvi, ktory 
svojej slávy nedá nikomu inému, ani clovekovi, ani nija- 
kému „svátému” orodovníkovi, prímluvcovi a prostred- 
níkovi, lebo On sám je jediny a pravy Orodovmk, Prím- 
luvca i Prostredník. Veríme, ze clovek möze byt’ pred 
Pánom Bohom ospravedlneny a spaseny len z Bozej 
milosti a vierou v tohoto Spasitel’a Jezisa Krista a nie 
nijakymi zásluznymi skutkami.

4. Mámé d’alej: velebné sviatosti, a to tol’ko, kol’ko 
ich ustanovil sám Spasitel’, totizto dve: krst sväti a 
vécém Pánovu. Viac sviatosti Písmo sváté nezná. A tieto 
sviatosti prisluhujeme tak, ako to nariadil drahy nás 
Spasitel’; ze totiz pri veceri Pánovej sa l’udu podava aj 
kalich, lebo Kristus Pán povedal: „Pite z toho vsetci”, 
teda nielen kiiazi, ale aj svetské osoby; mámé teda»celú 
a úplnú vécém Pánovu.

5. Mámé: materinskú rec pri sluzbách Bozích a os- 
tatnych svátyeh vykonoch, aby veriaci l’ud vsetkému 
dobre rozumel.

6. Mámé: slobodu svedomia a slobodu presvedeenia, 
ktoré vydobytky reformácie vzdy roznecovali túzbu po 
slobode osobnej aj obcianskej, po rovnosti a bratstve a 
stali sa oporou demokratického zriadenia l’udskej spo- 
locnosti.

7. Mámé: znásanlivost’ a lásku k inym. Nasa cirkev 
inych pre vieru neprenasleduje, neväzni, nepáli a nekatu- 
je, lebo Pán káze milovat’ blííného ako seba samého.

8. Mámé i nebo bez ocistca. Veríme, ze sa po tomto 
zivote otvorí novy, krajsí, vecny zivot, kde veriacich 
ocakáva spasenie a blahoslavenstvo. A kto neverí, bude 
zatrateny. Písmo sváté nezná tretie miesto za hrobom, 
nezná ocistec. A veriaci clovek ani nepotrebuje ocistca 
po smrti, lebo je ocisteny krvou Kristovou. Neveriacemu 
vsak ocistec nepomőze. Po smrti je uz pozde, mai sa 
ocistit’ v zivote. Preto nám evanjelikom netreba platit’ 
za dusicky, aby vysli skőr z plamenov; netreba sa nám 
módiit’ za mrtvych, lebo vieme, ze duse spravodlivych sú 
v rukách Bozích, kde sa ich uz nedotkne nijaká muka.

Toto vsetko mámé vo viere, v nábozenstve evanjelic- 
ko-krest’anskom. A ze mámé toto vsetko, d’akovat’ 
mőzeme len Lutherovi a reformácii. Vázme si teda 
z celého srdea cisté a pravé nábozenstvo evanjelické. Zas- 
távajme ho múdre a zmuzile proti nemúdrym rúhacom 
a posmievacom. A bud’me verni Pánovi a Jeho cirkvi az 
do smrti, aby nás ráz odménil korunou zivota a vencom
c l á i / v l  á m p n  — T !.. , _______ f j ________ m __■__ t_______:_______ .  x

F. Cselovszky

O b n o v a  c i r k v i
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------NAP RÓL NAP RA -----------v A VASÁRNAP IGÉJE ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1994, október 30.

Nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. 130,4.

VASÁRNAP Hat napon á t dolgozz, de a hetedik 
napon pihenj. 2Móz 34,21. (M t 18,2135; Fii 1,3-11; 
Zsolt 143,1-11).
„A vasárnap arra van, hogy tisztálkodjunk. Én ak
kor sose dolgozok” -  m ondta egy munkásember 
nekem a minap. Jó lenne, ha ezt mindannyian felis
mernénk ! Isten ne véletlenül adott pihenőnapot is a 
munkanapok közé! Kell, hogy megpihenjünk, testi- 
leg-lelkileg megtisztuljunk, megerősödjünk.

f&TFQ Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Isten- 
I hez. Zsolt 84,3. (M t 5,2-12; Róm 3,21-28; Jel 
I 6,5-8). A reformáció ünnepe nem csupán egy kegye

letteljes történelmi tisztelgés egyházunk nagyjai 
előtt! Az őket vezető, bátorító Isten ma bennünket 
szeretne betölteni a hit megannyi ajándékával. Hi
szen ma éppúgy szükség van a hitüket bátran megélő 
és megvalló „nagyokra”, mint a történelem során 
eddig bármikor. Ki tudja, talán te is egy lehetsz a 
„nagyok” közül?!

i KEDD Jézus mondja: Békességet hagyok nektek, az 
én békességemet adom nektek; de nem úgy adom,

I ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, 
ne is csüggedjen. Jn 14,27. (M t 7,1-5; Jel 6,12-17). 
Jézus szavai máris elébe vágtak a nyugtalankodás
nak és a csüggedésnek. Aggódsz-e, félsz-e, amikor az 
ő  békessége tölti be gondolataidat, szándékaidat? 
Akkor hát engedjük, hogy e végtelen békesség járja 
át testünk minden porcikáját és életünk minden 

| percét!

w w n «  Én majd elküldöm követemet, aki egyen
geti előttem az utat. Mai 3,1 (lM o r 5,9-13; Jel

6,13-17). M a is megvannak Isten emberei arra, hogy 
egyengessék az Ő útját a mi szíveinkhez, értelmünk
höz. Sokan vannak, és sokféleképpen m unkálkod
nak. Edzik gondolatainkat, hitünk talaját az Isten
nel való találkozásra, hogy ne érjen váratlanul, ké
születlenül.

CSÜTÖRTÖK Áron vétettetek meg: Dicsőítsétek te
hát Istent testetekben. lK or 6,20. (M t 18,15-20; Jel 
7,1-8). Egy jó  vásárlás után milyen büszkén tudjuk 
mutogatni szerzeményünket: „Ez megérte az á rá t!” 
Isten Egyszülött Fia életének odaadásával igen nagy 
árat fizetett é rtünk ! Bizonyára „büszke is ránk”, ha 
láthatja, hogy tartalmas, hívő életünk őróla tesz 
tanúbizonyságot.

PÉNTEK Az Ú r megőrzi lábad a csapdától. Péld 
3,26. (Róm 7,14-25/a; Jel 7,9-12). Hány, de hány 
kétes helyzetben szorítja m arokra szívünket a bi
zonytalanság: vajon jól döntök-e? Nem egy elhibá
zott és fájdalmas lépést készülök-e éppen megtenni, 
amely akár egy életre megszomoríthat? Isten segítsé
günkre siet. Szeretete irányítja döntéseinket, csak 
merjünk ráhagyatkozni.

SZOMBAT Jézus mondja a gazdag ifjúnak: „M iért 
kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó . H a 
pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a paran
csolatokat.” M t 19,17. (2 Pt 3,13-18; Jel 7,13-17). 
Valóban ezt jelenthetik ma is számunkra Isten pa
rancsolatai : útm utató oszlopok az örök életre vivő 
keskeny ösvény mentén. Segítségükkel a jó  úton, jó  
irányban haladhatunk. Ám, ha letérünk erről az 
útról, könnyen beléjük ütközhetünk.

Koczor Györgyné

M i ú js á g ?
2Kor 5,17

A régi kérdés ma is jellemző, ha 
valakivel találkozunk az utcán vagy 
telefonon beszélgetünk: -  „Mi új
ság?”

Az embert a mai információdöm- 
ping mellett is foglalkoztatja, ami 
„új”. Erről kérdezzük a munkából 
hazatérő férjet, az iskolából jövő 
gyermeket vagy a vendéget. Aztán 
kezdődik a beszélgetés. Az illető el
mondja az „új”-at, ami főleg pa
nasz, dicsekvés, gondok, csalódá
sok.

Amit mi újnak nevezünk, az min
den bizonnyal sokszor érdekes, 
sokszor még izgalmas is, de valójá
ban nem új. De nem is lehet új, mert 
az ember sem új. A modem ember 
persze biztosan különbözik a száz, 
vagy pláne ezer év előttitől. De a 
lényeget tekintve éppen olyan. És a 
21. század küszöbén elmondhatjuk 
-  talán keserűen - ,  hogy a csodála
tos technikai fejlődés, a tudomány

ragyogó eredményei itt vannak, de 
egy baj van, hogy az ember a „régi.” 
Régi az indulataival, önteltségével, 
önzésével, nyugtalanságával, telhe- 
tetlenségével. És ennek az ember
nek a kezében a technika bámula
tos vívmányai is sokszor inkább át
kot jelentenek, mint áldást.

Mi újság?
Amikor a hermhuti gyülekezet

ben megvalósult az a szokás, hogy 
napi igét választottak, elkezdődött 
a Losung, a napi útmutató igéknek 
a használata. Mivel akkor még nem 
volt ilyen kis könyvecske, a gyüle
kezetben egy testvér bejárta az ut
cákat és minden házba bekiáltotta a 
napi igét. Nos, ez volt az „újság” ! 
Mert az egyetlen igazi újság, a való
ban új az ember számára, az ige. Az 
új az Isten szeretetéről szóló üzenet, 
ami nem a régi ember szívéből faka
dó vágyálom... Ez nemcsak a világ
nak új, hanem nekünk hívőknek is

és nem unjuk meg naponta hallani. 
M ert nem természetes, hogy Isten 
kegyelme naponta megújul.

Aki Krisztusban van, „új terem
tés” az... Van valami varázslata az 
újnak. Új játék a gyereknek, új ruha 
a lánynak, új kerékpár a fiúnak, új 
autó, új lakás, új állás. De minden 
új hamar megfakul.

Mi újság? A rádió hírei, a tévé 
híradói lebilincselnek, naponta 
hallgatjuk, nézzük, -  de ami az em
bernek igazán új, az csak Bibliából, 
igéből hangzik felénk. Új az, hogy 
hűtlenségem, bűneim ellenére na
ponta kinyithatom a Bibliámat és O 
Újra megszólít, újra keres, újra leha
jol hozzám.

Új az, amit Jézus a búcsúbeszé
dében így m ondott: „Elmegyek, 
hogy helyet készítsek néktek” (Jn 
14,2). Ez ad új értelmet és új célt 
életünknek, ami nem a „70-80 esz
tendő” fáradtságát és küzdelmét 
ígéri, hanem a Benne hívők számá
ra boldog folytatást és beteljesülést 
az örökéletben.

Gáncs Aladár

REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉNEK IGÉJE
AZ ELFELEJTETT SZÁMONKÉRÉS

Mt 21,33-46

A reformáció ünnepe nem egye
temes ünnep a világ keresztyénsé- 
gében. Talán joggal érezhetjük, 
hogy a szakadást ünnepeljük ezen 
a napon. Ilyen szemlélettel pedig 
kellemetlen helyzetbe kerülhetünk 
Krisztus gyülekezetében. Mi nem 
a szakadás, hanem az egység Iste
nét szolgáljuk még a reformáció 
emléknapján is. Legalábbis ezt kell 
tennünk ezen a napon!

A mai ünnepen Jézus egy példá
zattal áll meg előttünk. Nem vélet
lenül hangzik el ez az ige éppen 
ma. A szőlő gazdája elmegy ide
genbe, és kiadja a gondozását bé
reseknek. Amikor elérkezik a szü
ret ideje, akkor a gazda elküldi 
szolgáit a termésért. A munkások 
abba a kísértésbe esnek, hogy a 
távollévő gazdát nemlétezőnek te
kintik, és megölik a szolgákat, sőt 
még a fiát is! M it érdemelnek ezek 
a gonosz szőlőművesek? Minél to
vább tart a kegyelem ideje, minél 
több idő telik el Krisztus földi szol
gálata óta, annál inkább mi is bele
esünk ebbe a kísértésbe. Nemléte
zőnek tekintjük az Istent! Ez pedig 
kegyetlen következményeket von 
maga után mindkét részről. Egy
szer vissza fog jönni a szőlő gazdá
ja, és el kell számolnunk minden
nel, amiket tőle kaptunk sáfárság- 
ra. Jézus is vissza fog jönni, és ezért 
nem élhetünk felelőtlen életet. Azt 
is jó tudnunk m ár most, hogy az 
egyház tagjain lesz a legnagyobb 
számonkérés.

Az egyháznak közel kétezeréves 
a történelme. Az evangélikus egy- 
házndk is! Amikor Jézus azt

mondja Péternek, hogy reá, mint 
kősziklára építi fel egyházát, ak
kor m ár ismerte Péter minden 
gyengéjét. Azt is tudta, hogy az ő 
utódai sem lesznek különbek. Az 
egyház egy olyan történés a világ
ban, amit Isten Szentlelke hoz lét
re, és tart össze, de emberek csele
kedetein keresztül lesz látható. 
Ezért nem mindegy, hogyan segéd
kezünk Isten üdvözítő munkájá
ban ! Itt mindenkinek feladata van. 
Nem csak a püspöknek, vagy a 
lelkésznek, hanem gyülekezetünk 
minden tagjának. Még a templom 
utolsó sorában ülő fejkendős néni
nek is. A feladatainkat Isten sző
lőskertjében mindannyiunknak 
meg kell találnunk. Legfőképpen 
Jézushoz vezetni az embereket, a 
ránk bízott drága kincset tovább
adni! Végezhetjük ezt felelőtlenül 
is, de csak az teszi így, aki nem 
számol azzal, hogy az általunk ter
melt gyümölcsök nem a sajátunké. 
A ki az Isten ügyét szolgálja, nem 
magának termel, hanem Istennek! 
Sokan nem is tudják közülünk, mi
lyen roppant fontos feladatot lát
nak el.

A reformáció erre hívta fel a fi
gyelmet évszázadok feledékenysé- 
ge után. Túlságosan előtérbe ke
rültek az emberi eszmék, és egyre 
kevesebb szó esett arról az Úrról, 
aki egyszer mindannyiunktól szá
mon fogja kérni életünk gyümöl
cseit. Isten mindig eljuttatja idő
ben a figyelmeztetését szolgáinak. 
A követeket el lehet némítani, a 
lelkiismeretünket is el lehet fojtani, 
a t to K z  igazság még megmarad!

M a az lenne a legfontosabb, ha 
a reformáció ünepén is arra gon
dolnánk, hogyan lehet az egység 
Istenét szolgálni felekezeti határok 
nélkül U runk szőlőskertjében!

Menyes Gyula

IMÁDKOZZUNK!
Szerető Mennyei Atyánk! Köszönjük 
neked a figyelmeztetésedet, amellyel fel
hívod figyelmünket a Te szolgálatodra. 
Erősíts minket, hogy ne essünk az ön
teltség hibájába. Tudjunk számolni a jö
vővel, és a tőled kapott szeretettel tégy 
képessé néked szolgáló életre! Ámen.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1994. október 31.

I. Bécsikapu tér de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Hafenscher K ároly; du. 6. Szebik Im
re; Pesthidegkút, II. Ördögárok u. 9. du. fél 6. Szilas 
A ttila; Csillaghegy, III. M átyás kir. u. 31. G örög 
Tibor; Óbuda, III. Dévai B. M . tér du. 6. Bálint 
László; Újpest, IV. Leibstuck M ária u. 36-38. de. 10. 
Blázy Lajos; V. Deák té r 4. de. 11. (úrv.) Pintér 
Károly; du. 6. ökum enikus Reformációi Ünnepély; 
VII. Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Nagy Zoltán; 
du. 6. dr. M untag A ndom é; V III. Üllői út 24. de. fél
I I . Kertész G éza; VI1L Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; V III. Karácsony S. a. 
31-33. de. 9. Kertész G éza; IX. Thaly Kálmán u. 28. 
de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X. Kápolna u. 14. 
de. fél 11. Fabiny Tam ás; Kelenföld, XI. Bocskai út 
10. de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. Közös 
reformációi ünnepély; XI. Németvölgyi út 138. de. 9. 
Budahegyvidék, XII. Böszörményi úti ref. templom 
du. 6. Közös reformációi ünnepély; XIII. Kassák 
Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XIII. Fran- 
gepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV. Lőcsei 
út 32. de. 11. Kovács M ihály; Pestújhely, XV. Temp
lom tér. de. 10. Bízik László; Rákospalota, XV. Régi
fóti ú t 73. Nagytemplom de. 10. Bolla Á rpád; Rá
kosszentmihály, XIV. Hősök tere. de. 10. dr. Karner 
Á goston; Cinkota, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. 
Szalay Tam ás; Mátyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 
9. Szalay Tam ás; PestszentlÖrinc, XVIII. Kossuth tér 
3. de. 10. Havasi K álm án; Pestszentimre, XVIII. 
Rákóczi út 8 3 r  ref. templom de. háromnegyed 8. 
Havasi K álm án; Kispest, XIX. Templom tér 1. de. 10. 
Széli Bulcsu; Kispest, Hungária út 37. de. 8. Széli 
Bulcsu; Pestszenterzsébet, XX. Ady E. u. 89. de. 10. 
Győri János Sámuel; Csepel, XXI. Deák tér. de. 
fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII. Já ték  u. 16. 
du. 6. Solymár G ábor.

REFOMÁCIÓ ÜNNEPÉN az oltárterító 
színe piros. A délelőtti istentisztelet oltári igé
je: Róm 3,20-26; az igehirdetés alapigéje: M t 
21,33-46.

JÉZUS INTELMEI 
Lk 17, 1-6

Ezen a  vasárnapon három  téma
körben is útm utatást akar nekünk 
adni az evangélium. A botránkoz- 
tatásról, a megbocsátásról, és a ta
nítványok hitének nagyságáról. 
M indhárom  szorosan kapcsolódik 
a  keresztyén életvitelhez. Nézzük 
meg m ost sorban, ezek m ondani
valóját:

Többször előfordult már, hogy 
nagyobb városokban a piros jelzés 
ellenére átsétáltam  a  zebrán. Siet
tem valahová, és a gyér autóforga
lom ban tarto ttam  magam at annyi
ra felnőttnek, hogy felmérjem a 
közeledő autók sebességét. Eddig 
nem is tö rtén t semmi bajom. Egy 
dologra viszont nagyon figyelek: 
Ezt gyermekek szeme láttára soha 
ne tegyem meg! H a a gyermek a 
felnőttektől ilyen m agatartást lát, 
akkor hiába tanítjuk neki az ellen
kezőjét. Ő is meg fogja tenni, és 
mivel nem tudja még felmérni az 
autó  sebességét, könnyen m egtör
ténik a tragédia. Jézus jó l tudja, 
hogy botránkozás és botránkozta- 
tás mindig lesz a világban, de ettől 
nekünk óvakodnunk kell. Amit én 
hitben felnőve megtehetek felelős
ségem teljes tudatában, azt nem 
biztos, hogy a hitében fiatalabb és 
gyengébb testvérem is megteheti. 
Jobb esetben csak m egbotránko- 
zik, rosszabb esetben akár az életé
be is kerülhet!

Amiko r Jézus a megbocsátásról 
tanít minket, akkor joggal érezhe
tünk túlzást a szavai mögött. Egy
részt ki az, aki valakivel szemben 
naponta hétszer vétkezvén mind a 
hétszer bocsánatot is kér, másrészt 
ki az, aki képes ezeket meg is bocsá
tani? Ebben az esetben sokkal in
kább megharagudnánk, és nem 
vennénk komolyan a bocsánatkéré
sét. Jézus tanításában sok olyan do
log van, amit ő teljes egyszerűséggel 
kijelent, mi pedig törhetjük a fejün
ket, hogy miképpen tarthatjuk meg. 
Keressük a kiskapukat a tanításá
ban, próbálunk feltételeket szabni: 
Jó, most megbocsátok, de ez legyen 
az utolsó! M áté evangéliumában 
még azt is olvashatjuk, hogy akár

hetvenhétszer is köteles vagyok 
megbocsátani. Ezek tények, ame
lyek a mi érdekünkben hangzottak 
el. Ez alapján is lemérhetjük, mi
lyen távol állunk Jézus életszemléle
tétől!

Harmadik tanításunk a mustár- 
magnyi hitről szól. Jézus egy jó  ha
sonlat alapján érzékelteti hitünk ki
csiségét. Szemünk előtt megjelenő 
méretekhez hasonlítja a hitet. Ha 
egy mustármagnyi hit ilyen látható 
dolgokat eredményez, akkor a mi 
hitünket valószínűleg mikroszkóp 
alatt sem találnánk. Sokszor megta
pasztalhatjuk, hogy milyen nagy 
dolgokra képes még ez a -  szinte -  
láthatatlan hit is, ami bennünk van. 
Nem kell nekünk feltétlenül fügefá
kat ültetgetnünk a tengerbe. Ez is 
túlzás Jézustól, de jó l rám utat a hi
tünk mértékére. H a bármilyen 
munkát hittel kezdünk, és vége
zünk, akkor valóban megtapasztal
hatjuk az áldást. Például sok temp
lom épült m ár így fel. Vagy hihetet
lennek tűnő vállalkozásokba kezd
tünk. Am ikor előtte leültünk elkép
zeléseink tervezete fölé, akkor nem 
tudtuk, hogyan sikerül majd ezt el
végezni. De hittünk az áldásban! 
A végén pedig megszégyenültünk! 
Ilyen hitet vár tőlünk Jézus. M ások 
hitetlenségét megszégyenítő hitet!

Ez a háromféle üzenet a maga 
sokrétűségével csak egy kérdést rejt 
m agába: Tudunk-e Jézus követésé
hez méltó életet élni?

Menyes Gyula

IMÁDKOZZUNK!

Jézusunk! Köszönjük néked, hogy Te ál
landóan figyelmeztetni akarsz bennünket 
a helyes életvitelre. Kérünk, nézd el gyen
geségünket, és szólíts naponként, téged 
szolgáló, és téged követő életre! Ámen.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 17.20-17.35-ig, 49m-es rövid
hullám, 6230 kHz

október 29. szombat; Ki a nagyobb 
hős? -  rádióshittan.

október 30. vasárnap: Madocsai 
Miklós áhítata. Levelezési cím: Evangé
likus Rádiómisszió, 2142 Nagytarcsa, 
Pf. 19.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Macsodai; de. 
10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Ludwig Markért (Fürth); du. 6. Riskó 
János; XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Bali- 
cza Iván; Modor! u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II. Ördögárok u. 9. de. 
fél 11. Szilas Attila; Csillaghegy, ID. Mátyás 
kir. u. 31. Donáth László; Óbuda, III. Dévai 
B. M. tér de. 10. Bálint László; Üjpest, IV. 
Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy La
jos; V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky 
Péter; de. 11. (úrv.) dr. Hafenscher Károly; 
du. 6. Gerőfi Gyuláné; VII. Városligeti fasor 
17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. ifj. 
Nagy Zoltán; V ili. Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; VDI. Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII. Kará
csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; Vili. 
Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás; IX. 
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; 
Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny 
Tamás; du. 4 .: szeretetvendégség. X. Kerepe
si út 69. de. 8. dr. Szabóné Mátrai Marianna; 
Kelenföld, XI. Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Csepregi András; de. 11. (úrv.) Csepregi 
András; du. 6. Missura Tibor; XI. Németvöl
gyi út 138. de. 9. Missura Tibor; Budabegyvi- 
dék, XII. Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) dr. 
Széchey Béla; de. 11. (úrv.); du. fél 7. dr. 
Széchey Béla; XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 
10. ifj. Kendeh György; XIII. Frangepán u. 
43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV. Lőcsei 
út 32. de. 11. (úrv.) dr. Szabóné Mátrai Mari
anna; XIV. Gyarmat n. 14. de. fél 10. dr. 
Szabóné Mátrai Marianna; Pestújhely, XV. 
Templom tér. de. 10. Bízik László; Rákospa
lota, XV. Régifőti út 73. Nagytemplom de. 10. 
Bolla Árpád; Rákosszentmihály, XIV. Hő
sök tere. de. 10. dr. Karner Ágoston; Cinko
ta, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. Szalay 
Tamás; Mátyásföld, XVI. Prod ám u. 24. de.
9. Szalay Tamás; Rákoshegy, XVII. Tessedik 
tér. de. 9. Marschalkó Gyula; du. 6. Füke 
Szabolcs; Rákoscsaba, XVII. Péceli út 146. 
de. 9. Kosa László; Rákoskeresztúr, XVII. 
Pesti út 111. de. fél 11. Marschalkó Gyula; 
Rúkosliget, XVII. Gózon Gyula u. de. 11. 
Kosa László; du. 6. Kosa László; Pestszent
lÖrinc, XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. Havasi 
Kálmán; Pestszentimre, XVIII. Rákóczi út 
83. ref. templom, de. háromnegyed 8. Havasi 
Kálmán; Kispest, XIX. Templom tér 1. de.
10. Széli Bulcsu; Kispest, Hungária út 37. de. 
8. Széli Bulcsu; Pestszenterzsébet, XX. Ady 
E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, 
XXI. Deák tér. de. fél 11. Lehoczky Endre; 
Budafok, XXII. Játék n. 16. de. 11. Solymár 
Mónika; Budaörs de. 9. Solymár Mónika.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 22. VASÁRNAPON az oltár
terítő színe: zöld. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: E f 4 ,29-32; az igehirde
tés alapigéje: Lk 17,1-6.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET KÖZVETÍT a Magyar Rádió 
a Kossuth adó hullámhosszán október 
30-án, a ncmespátrói templomból. Igét 
hirdet Smidéliusz Zoltán esperes.

„ERŐS VÁR A M I ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát hallgatha
tunk a Kossuth adó hullámhosszán októ
ber 31-én, hétfő 13.30-kor.

MENYEK
KŐBÁNYA

Október 30-án délután 4 órakor 
szeretetvendégséget tartanak, melynek 

keretében dr. Gyapay Gábor ny. 
igazgató, történész tart reformációi 

ünnepi előadást. (X. Kápolna u. 14.)

DEÁK TÉRI ORGONAZENÉS 
ÁHÍTAT lesz október 30-án, 

vasárnap 18 órakor. 
JAKAB HEDVIG 

Bach, Gárdonyi Zsolt és Vierne 
müveket 
orgonák

szektás gondolkodásra, mi jellemzi a 
szektás lelkületet, mire , jó ” a szekta a 
szektásnak, van-e éles határ szektás és 
nem szektás között, mit kezdjünk a 
szektássággal mint általános emberi je
lenséggel stb.

HALÁLOZÁS
Dr. Széchey Béláné sz. Somogyi- 

Tó th Annát október 6-án Ura hazahív
ta. Temetése 1994. október 28-án du. 3 
órakor lesz a Budapest-Farkasréti te
metőben. „Ám én igazságban meglá-

KELENFÖLD
Szeretettel váijuk a hitoktató tanfo

lyam résztvevőit 1994. november 6-án, 
a 14 órakor kezdődő konzultációra. 
Helye; Kelenföldi Evangélikus Egy
házközség Gyülekezeti terme, (Buda
pest XI., Magyari István u. 1-3.)

A SZEKTÁSSÁG LÉLEKTANA
Ezzel a címmel tart előadást dr. 

Frenkl Szilvia pszichológus a Magyar 
Protestáns Közművelődési Egyesület 
Lélektani Szakosztályának ülésén nov. 
8-án, kedden du. fél 5-kor a Kálvin 
térből nyüó Múzeum utca 17. sz. alatti 
OMIKK Klub helyiségében. Többek 
között arról lesz szó: mi hajlamosít

MEGJELENT!
AZ ÚTMUTATÓ 1995. 

A Sajtóosztály kiadásában. 
Ára: 80 Ft 
(ÁFÁVAL)

Kapható a Sajtóosztályon. 
VIII., Üllői út 24.

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
A BÉCSIKAPU TÉRI 

TEMPLOMBAN 
1994. november 1-jén este 7 órakor 

Közreműködik az 
UNTERTÜRKHEIMER 

KANTOREI 
(Stuttgart)

Orgonái: Christian-Markus Raiser

Az Evangélikus Egyház Lelki Segély Szolgálatának folyó évi harmadik 
missziói hetét tartjuk Pfiiscsabán BETHEL-ben (2081 Széchenyi u. 8-12.)- 

1994. november 14—19.-ig. 
SZENVEDÉLYBETEGEK részére 

Részvételi szándékot a fenti timen Varga Gábor gondnoknak kérjük 
közölni, levélben vagy telefonon. Telefon: 06-26-335-218. Ha van, hozzon 

magával Bibliát, tisztálkodási eszközöket, ágynemúhuzatot, lepedőt és 
jegyzetfüzetet minden résztvevő.

Megérkezés: november 14-én 11 óráig,
Hazautazás: november 19-én 13 órától 

Étkezési hozzájárulás: 2100,- Ft (+ h a  szükséges, mosatási díj) 
Várjuk: alkoholisták, neurotikusok, gyógyszerfüggők, kényszerképzetektől 

gyötörtek stb. jelentkezését, -  akik lelki és testi nyomorúságuktól 
szabadulni vágynak Jézus Krisztus által.

Aki kéri és valóban rászoruló, annak mérsékelt anyagi segítséget 
nyújtunk, esetleg ingyenessé tesszük a héten való részvételt.

Kérjük a gyülekezetek segítségét a küldésben, az anyagi támogatásban, 
imádságban.

Az Evangélikus Lelki Segély Szolgálat csekkszámlaszáma: 512-034725-1. 
A csekk hátsó oldalán kérjük feltüntetni: Lelki Segély Szolgálat 

Budapest 1994. október 14.

tóm színedet, s arcod fog betölteni, ha 
fölébredek.” Zsolt 17,15.

Apróhirdetés

60 év körüli, jólelkű hölgyet kere
sünk idős édesanyánk mellé lakótárs
nak és segítőtársnak rákosszentmihályi 
kertes házába. Telefon: 156-7812, 
8-1 0-ig vagy este.

E vangélikus
É le t

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÄLY 
Szerkesztőség é s  kiadóhivatal 
1085 Budapest, Ollói út 24. 
Telefon: 133-6438; 134-3567 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.

Index; 25 211 ISSN 0133-1302

Szedés:
Fényszedó Központ Kft.
(940065/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomós 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési díj: fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem érzünk 
meg és nem adunk vissza I jf
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SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 23. VASÁRNAP

ÁRA: 25 Ft

A keresztyén remény szikla az örvény
________________ felett, melyet átfog
_______________ a hajótörött ember.

_ _ _ _ _ _ _ _ _  P r o h á s z k a

A TARTALOMBÓL

A MISSZIÓ NEM EGYIRÁNYÚ UTCA

„NE ENGEDJ MEGFELEDKEZNEM 
TANÍTÓIM PÉLDÁJÁRÓL”

EMLÉKPLAKETT 
A JÓL MUNKÁLKODÓKNAK

Az új lelkész beiktatása Dunaegyházán

VIGYÁZZ A SZAVADRA, VIGYÁZZ A SZÍVEDRE!
Lelkésziktatás Dunaegyházán

Október 16-án, vasárnap délután ünnepi istentiszteleten beiktatták Dunaegyházán Mónus 
Lászlót a két szomszédos gyülekezet Dunaegyháza és Apostag megválasztott lelkészét. A két gyülekezet a Duna balpartján több, mint két évszázada él és gyűjti össze az evangélikus híveket. Dunaegyházán a 16. lelkész a sorban Mónus László, aki a somogymegyei Ecsenyből jött és fogadta el a meghívást. A két gyülekezet pedig most szoros testvéri kapcsolatot teremtett, megerősítve azt, amit fél évszázaddal ezelőtt két testvér szolgálata teremtett meg, Bakay Péter apostagi és Bakay Zoltán dunaegy- házi lelkész szolgálata nyomán.A beiktatást Káposzta Lajos esperes végezte, az oltárnál segített az előd, Szabó István, aki az év elején nyugdíjba ment.Az igehirdetés szolgálatát dr. 
Harmati Béla püspök tartotta, aki Mt 12, 33-37 alapján szólt a lel
készhez és a két gyülekezethez is címezte mondanivalóját. Vigyázz a szavaidra, vigyázz a szívedre! -  ez hangzik a lelkészhez és a hívekhez egyaránt. A lelkésznek különösen is, mert a „szavak embere” . A feladat nem új, ugyanazt az evangéliumot kell szólni, mint eddig Somogybán, a régi igét kell továbbadni. Szükség van a vigyázásra, mert a haszontalan beszédről is számot kell majd adni.Aki szólni akar, először hallgasson! A maga számára hallja meg az igét, hogy tudjon mit tovább adni. De ugyanez szól a gyülekezetnek is, a továbbadás mindnyájunk feladata. Nemcsak prédikálni kell, de tanítani is. Gyermekeket hitoktatni, felnőtteket tanítani, de a felnőtteknek is tovább tanítani, szülőknek gyermekeket, nagyszü

lőknek unokákat, azért, hogy be
csülete legyen a munkának és megértés legyen a családban.A beszéd elárulja, mi van a szív
ben. Lássék rajtad,, életeden, hogy Jézushoz tartozol. Őrizzétek és adjátok tovább, mert a gyümölcseiről ismerik meg a fát!A beiktatott lelkész igehirdetése Ef 3,20-21 alapján az volt, amit a textusban Pál apostol mond magáról. Térdhajtás, meghajlás a küldő Isten előtt. Csak ebből a térdhajtásból indulhat el a keresztyén ember talpraállása, reménységünk szerint az igehirdetés nyomán így válhat gyümölcstermővé az életünk. Szivünkkel, lelkűnkkel hajoljunk meg ma Istenünk előtt.Az ünnepi közgyűlésen a tizenhatodik lelkészt éppen tizenhatan köszöntötték. A fiatalok nevében 
Thiss Melinda egy Dsida-verssel köszöntött. Káposzta Lajos esperes a két gyülekezet összfogását és segítő szolgálatát kérte. Smidéliusz 
Zoltán somogy-zalai esperes a volt egyházmegye lelkészeinek áldáskívánását adta át. Két elődje is jelen volt a lelkésznek, e sorok írója és

Szabó István együtt kérték, hogy plántáljon és öntözzön tovább e két gyülekezetben és a növekedést bízza az egyház Urára. Tamássy 
Tamásné Szabó Erzsébet a volt szomszéd gyülekezetből, Kustra 
Csaba az ecsenyiek nevében, mint utód szólt. Az apostagiak nevében 
Deák József felügyelő és Schmidt 
Fülöpné fogadta szeretettel az új lelkipásztort. A két gyülekezet területén három református lelkész szolgál. Nevükben Mohácsi József Apostagról kívánt áldásos együttműködést. A közgyűlést levezető felügyelő Dudla Imre, aki az egyházmegye felügyelője is, kérte új lelkészüket, hogy itthon és a megyében, összeforrva a többiekkel és beilleszkedve a közösségbe végezze hűséggel munkáját. A lelkész családja nevében nagybátyja, Ke- 
veházi László pilisi lelkész kérte Isten áldását és ígérte, hogy imádságuk kíséri majd szolgálatát.Lássék meg a két gyülekezet népén, hogy jól őrzik a rájukbízott kincset és jó gyümölcsöt terem életük!

Tóth-SzöUős Mihály

Az ünnepi közgyűlést megnyitja Dudla Imre felügyelő

Magyarok Világszövetségének Küldöttközgyűlése, 1994.
Más volt ez, mint a két évvel ezelőtti, minden résztvevő számára valóban felejthetetlen Világtalálkozó. Ott sem „csak” az emóció uralkodott, bár életre szóló él

ményt kétségkívül a világ minden részéből érkezett magyarok egy- másratalálása jelentett. De elhangzottak maradandó értékeket hordozó előadások, lezajlottak tartalmas viták, gazdag volt a kulturális program.Ezúttal a három nagy területet képviselő közel kétszáznegyven küldött számára -  Kárpát-medence, nyugati magyarság, anyaország -  a munkajelleg volt a meghatáro
zó. Az alaphangot a megnyitó ülésen a három író -  Sütő András, 
Csoóri Sándor, Dobos Lászlór •— nagyívű gondolatai adták meg. Érzékenyen taglalták -  napi gondokról sem megfeledkezve -  sorskérdéseinket, esélyeinket a mai közegben, ami egyaránt jelenti a hazai és 
az európai társadalmat. De nagy pillanat volt Horn Gyula miniszterelnök felszólalása is, aki nem hagyott kétséget az iránt, hogy a kormány egy pillanatra sem feledkezhetett meg a határainkon kívül 
élő magyarságról.

Talán a Duna TV jelentette a hidat a Világtalálkozó és jelen 
közgyűlés között. Megható és szinte hihetetlen volt az a féltő szeretet, amellyel a küldöttek a Duna TV-ről szóltak. Kiderült, hogy a nyugati magyarság számára is rendszeres programot, az új nemzedék számára nyelvtanulási, nyelvművelési lehetőséget is nyújt a Duna TV. Kérték, ne essen áldozatul hazai párt- és kultúrpolitikai harcoknak. A kormányfőtől erre nézve is határozott Ígéret hangzott el.Minden konferencián önálló életet él a folyosó. Ennek lüktetéséből következtetni lehet az esemény dinamikájára. Nos, talán soha nem tapasztaltam még ennyire életteli, örömteli folyosót. Érthető ez, hiszen a találkozás néhány napján annyi mindenkivel kellett szót váltani.

A folyosóhoz fűződött egy számunkra érdekes epizód. Harmati 
Bélával vendégként vettünk részt a közgyűlésen. Vele, és Mózes Árpád kolozsvári evangélikus püspökkel beszélgettünk, amikor hozzánk lépett Németh Géza református lelkész, az úgynevezett Erdélyi Gyü

lekezet pásztora. Köszöntött minket, majd e szavakkal fordult Harmati Bélához: „Püspök Úrtól sze
retnék bocsánatot kérni azért, mert 
három évvel ezelőtt, anélkül, hogy 
állításaimnak bármilyen bizonyíté
ka lett volna, megrágalmaztam, 
megbántottam. Kérem bocsásson 
meg, fogadja el a kézfogásomat."Igen, a nagy találkozások módot adnak sok-sok kis találkozásra, feszültségek oldására, kapcso
latok kezdetére, vagy megújulására is. Jó volt tapasztalni, hogy akárcsak a történelemben mindig, a mában is a lelkészek együtt küzdenek a hívekkel a hazáért. A világ minden részéből érkezett küldöttek között számos lelkipásztor -  köztük lutheránus lelkészek -  volt.Az ügy iránti felelősségtudatunkat is jelképezte részvételünk a közgyűlésen. Ennek sokrétű feladatvállalásban is meg kell mutatkoznia, mind a Kárpát-medencében, mind a nyugati kapcsolatokban. És természetesen itthon is, elsősorban talán az ifjúsági munkában, melynek egyik hangsúlya kell legyen a felelős hitből táplálkozó, élő hazaszeretet.

Frenkl Róbert

Kényelmes megújulás?
„M agas egekben lakozó Felség, 
N ézz  le népedre, örök Istenség! 

L á sd  meg, ha próbál m inket az ínség!
Tehozzád sóhajt a keresztyénség!"

(264. ének l í  vers)

Ács Mihállyal, az egykori kuruc 
tábori lelkésszel együtt ezt az éne
ket zengte későbbi gyülekezete, a 
nemescsói artikuláris templomban 
a 17. század végén. Nagyobb ün
nepeken nemcsak a környékről, 
hanem Szombathely, Körmend, 
Vasvár térségéből, sőt, az Őrség
ből és még a Mura vidékéről is 
érkeztek ide hívek, az ínség ellené
re is dicsőíteni az Urat.

A reformáció magyarországi el
terjedését született nyugat-dunán
túliként leginkább erről a vidékről tudom szemlélni és átérezni. Az 
ismert adatok ismétlése nélkül néhány érdekességet emelek ki, me
lyeken csak ámulni tudok, vala
hányszor eleink kitartására és ren
díthetetlen hitére gondolok és természetesen arra a külső és belső 
küzdelemre, mellyel az Úr mun
kálkodott köreikben. Sokféleképp 
lehet jellemezni ezt az időszakot, 
de hogy kényelmes, eseménytelen, 
felhőtlen időszak volt, azt senki 
nem állíthatja.

1. ) Több helyen, így pl. Körmenden is a reformáció első bi
zonyságtevője a városi iskola tanítómestere volt. Az 1500-as évek 
közepén a katedrán jelentek meg Luther tanai először. Ez a tény fe
lettébb magas helyre emeli nem
csak egyes művelt emberek nyitottságát, hanem az iskolák jelen
tőségét egyházunk múltjában. Vol
tak a történelemben nagy politikai 
változások, melyeket a főtereken 
doboltak közhírré, vagy kocsmaasztalokra ugorva kiáltottak világ
gá -  a reformáció szellemisége Magyarországon a katedrákról és a 
szószékekről egyszerre sugárzott 
szét a családi otthonokba.

2. ) A református irányzat elő
nyomulásával ezen a területen ve
gyes evangélikus-református espe- rességek alakultak. Ezekben ko
moly kihívást jelentett a tiszta 
evangéliumi értékek őrzése és a 
másként gondolkodókkal szembe
ni tolerancia feszültsége. Nem volt 
könnyű feladat egy forrongó kat
lanban elkerülni a jéghideg merev
ség és a túlhevült forróság szélsősé
geit anélkül, hogy a mindenre igent

mondás langymeleg közömbössé
ge emelkedhessen vádként a közös 
ügyért küzdők fölé. Elődeink meg
harcolták ezt a belső harcot: a Du
nántúlon jelentős dátumok őrzik a 
lelki küzdelmet. Az 1624-es és 
1627-es körmendi zsinatok a két 
irányzat egymástól való egyházjo
gi függetlenülése jegyében zajlottak le, ám az 1833-ban megkötött 
nagygeresdi egyezmény már kialakult szokásokat rögzített szerző
désben a két egyház közös igehirdetői, úrvacsorái és pásztori szol
gálatával kapcsolatban.

3. ) Az ellenreformáció kapcsán 
is sokszor hamis kép él bennünk: 
a tragikus szélsőségek helyenként 
és időnként konkrét tényekre alapozódnak, ám a gykorlatban sok
kal nagyobb jelentőségű a tartós, 
mindennapi kapcsolat a római ka
tolikus egyház helyi plébánosaival, 
akik mintegy 150 éven keresztül keresztelték és temették híveinket 
anélkül, hogy megtagadták volna 
számukra a szentség kiszolgáltatá
sát. Az egyes eseteket az anya
könyvekbe is pontosan bejegyez
ték a „nem katolikus” (Acatholi- 
cus) megjegyzéssel. Az ökumeniz- mus egy eddig feledésbe merült 
összefüggése bontakozik ki előt
tünk, ha mérlegeljük, hogy a Tü
relmi Rendelet hatására szinte a semmiből tömegével léptek elő és szerveződtek újjá az életképes evangélikus egyházközségek. Elő
deink kitartó, komoly, hitvallásos hűsége, a családi otthonok evangé
liumi szellemisége mellett talán a római katolikus egyház állandó, 
mindennapos jelenlétének is kö
szönhető, hogy az ellenzéki alapról induló elődeink több generáción át 
megmaradtak a tiszta Krisztus-hit 
örökségében.4. ) Nem közvetlenül reformációi, de gyülekezeteink Türelmi 
rendeleti öröksége, hogy minden 
munkaterületnek volt gazdája az 
egyházközség háza táján. Hivata
los újjászerveződésre csak azok a 
helységek kaptak engedélyt, ahol a 
hívek garanciát adtak a pap, a ta
nító rendes ellátására, az épületek 
fenntartására és védelmére. Kör
menden pontosan kiosztották a 
névre szóló feladatokat: kinek a 
kötelessége az épületek állandó 
vizsgálata és a szükséges javítások 
elvégzése, kinek a tüzelő beszerzé

se és behordása stb. A zsuppolás javítása, az udvarkavicsozás, a víz- elvezetés, vagy a kerítés állatkárainak javítási kötelezettsége ma már mosolyt fakaszt, de egykor mindez 
szorosan hozzá tartozott a gyülekezet életképességéhez.Napjainkban a levegőben érez
zük, hogy valamiféle új reformációra lenne szükség egyházunk
ban. Óriási változás előtt állunk, pontosabban: már rég megváltozott egyházunk lelki tartása, csak 
be kellene vallani önmagunk előtt, mennyire! Ezt a változást pedig ki 
kellene merni mondani! Az évtizedek óta szépített statisztikák ma is kísértenek és sok gyülekezeti tagunkat arra indítanak, hogy minden mehet tovább úgy, ahogy eddig: kényelmesen, minden anyagi megerőltetés és minden komoly áldozatvállalás nélkül, automatikusan tartozhatunk evangélikus népünkhöz.

A reformáció magyarországi története arra tanit és figyelmeztet, hogy a krisztusi életújulás sok lemondással, belső küzdelemmel és külső áldozatvállalással jár. Nem biztos, hogy akkor gondolkozunk helyesen, ha saját értékeinket mindenestől beleolvasztjuk a keresztyénség nagy egészébe -  mellettünk pedig minden közösség a saját specifikumát hirdeti. Történelmi tanulságunk: tudjunk igent és nemet mondani tanításban, egyházfegyelemben, a környezetünk égető kérdéseiben. Csak a tiszta és világos hovatartozás tudatával lehetünk becsületes partnerek az ökumenében, és becsületes ellenfelek az esetleges vitákban.Végül: minden evangélikusnak tenni kell valamit egyházunk jövője érdekében. Az automatikus egyházmegmaradás ma már illúzió. Eleink sem kényelmes kéjutazás során jutottak el odáig, hogy mi még azok lehetünk, akik vagyunk. Nekünk is tennünk, áldoznunk és dolgoznunk kell: emberséges emberként, hívő keresztyénként, hithű evangélikusként és aktív gyülekezeti szolgálattevőként. A mai reformáció olyan igaz ügy, amelyért tovább is imádkozhatunk Ács Mihály egykori szavaival:
„Békével áldd m eg m i éveinket!
Ismeretedben őrizz m eg m inket.
É s szent igédben gyerm ekeinket!
É leszd  szivünkben az igaz hitet!"

Zügn Tamás

Életem, Jézus, egyedül te töltsd be!
Nagy öröm volt számomra, 

amikor a Missziói Bizottság a két
napos országos evangélizáció mel
lett a regionális evangélizációt is 
szervezési feladatai közé vette. így 
nagy lelkesedéssel vettem részt en
nek szervezési feladataiban.

Egyszerű természetességgel is le
hetne írni a helyszínekről és a 
programról, de azt hiszem -  most, 
hogy lassan révbe érünk -  sokkal 
nagyobb őserdőt kellett átvág
nunk, mint először látszott. Köny- 
nyű volt íróasztal mellett, térképet 
elővéve azt mondani: „Itt és itt 
legyen egy központ, hiszen jól 
megközelíthető, adottak a feltéte
lek.” Később kiderült, hogy itt a 
téli közlekedés miatt nehézkes, ott 
a gyülekezet vezetői néztek vizsgá
lódó szemmel, amott a templom 
nem fűthető. A sok és sokszínű 
testvéri beszélgetések után mégis 
kialakult a nyolc helyszín 1994. de
cember 3-ra. Minden helyszínhez 
egyházmegyék kapcsolódnak, és 
mindenhol vállalta a szervezést egy 
lelkész, aki reménységeink szerint, 
több testvérrel együtt szervezi a 
saját központjuk alkalmát.

1. Bp.-Zugló: Pesti, Budai ehm. 
f : Bálint László

2. Csővár: Pest megyei, Nógrá
di ehm. f: Mekis Ádám

3. Győr-Öregtemplom: Győr-

Sopron, Veszprém, Fejér-Komá- 
rom ehm. f: Hanvay László

4. Miskolc: Borsod-Hevesi 
ehm. f : Sárkány Tibomé

5. Nyíregyháza: Hajdú-Szabol
csi ehm. f: Boncsémé Pecsenye 
Anna

6. Orosháza: Nyugat-Békés, 
Kelet-Békés, Csongrád-Szolnok 
ehm. f: Sztojanovits András

7. Szekszárd: Tolna-Baranya, 
Bács-Kiskun ehm. f: Lupták 
György

8. Szombathely: Vas, Somogy- 
Zala ehm. f: Koczor György

A négy fős szervező közösség a 
következő témát jelölte ki a nap 
programjához: Jézus a tengeren jár 
(Mt 14,22-33.) Ezen a napon, mely
nek programja mindenhol 10.00- 
16.00 óráig tart, hármas, esetleg né-

Dijak: I. helyezés: 10 000.- Ft 
II. helyezés: 5 000.- Ft 

m. helyezés: 3 00 0 .-F t

gyes felosztásban hallhatunk erről 
az igéről igehirdetéseket, melyeket megbeszélés követ. A nap folyamán 
egyszer közös imádkozás lesz. Min
denhol ugyanazon szöveggel és 
imatémával fordulunk Isten felé. A rövid ebédet mindenki a magával hozott elemózsiából költi el.Az evangélizációval kapcsolatban a lelkészi hivatalok, és a felelősök tudnak bővebb felvilágosítást adni. A templomok kapujában elhelyezett plakátok, a hazavihető, és 
továbbadható szórólapok mind azt segítik elő, hogy minél többen érezzük: Szükségünk van Jézus egész életet betöltő jelenlétére. Szeretnénk, ha ezen a napon nem csak a templomok telnének meg, hanem az életek is. Ezért kérjük napról napra: „ÉLETEM, JÉZUS, 
EGYEDÜL TE TÖLTSD BE!”

Koczor György

A pályázattal kapcsolatos további információk: Koren Pálné tanárnőtől kapha
tók: 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21. TeL: 1211-200

* V A

Az Országos Evangélikus Múzeum pályázatot hirdet a karácsonyi ünnepkörhöz 
kötödö népszokásokról.

Pályázni az evangélikus gimnáziumok titkárainál beszerezhető gyűjtőívekkel le
he t A beadás határideje: 1995. január 31.
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Az előadásnak már rég vége volt.
A terem lassan kiürült, s csak ő maradt ott, 
egyedül.
Az ember azt hinné, akkor lett magányos, amikor 
a többiek elhagyták a termet. Pedig nem! 
ő  már akkor is magányos volt, mikor körülötte 
kilencvenkilencen ültek.
Hisz senki nem szólt hozzá, nem kérdezték hogy van, 
vagy az előadás tetszik-e neki.
Istenem, hány ilyen magányos ember ül 
nap mint nap közöttünk, s mi észre sem vesszük?! 
Most érte imádkozom! Hogy megérezhesse, 
mennyire fontos ő Neked. A tömegben az az egy: 
a magányos századik.

BEPILLANTÁS 
A PÉLDÁZATOK VILÁGÁBA

A  fa  és  a  g y ü m ö lcse

Emlékszem, milyen meglepetten hallgattuk osztálytársaimmal tanítónkat, aki biológia órán a szemzés rejtelmeiről mesélt nekünk. Hitetlenkedve hallgattuk, hogyan lehetséges az, hogy az ember almafárol akár körtét, vagy netán cseresznyefáról meggyet is szedjen. A kertészek mai szaktudása mindezt elképzelhetővé teszi. Ezzel a módszerrel szaporíthatok például egyes jól bevált gyümölcsfa fajták. A nemes szemet beojtják a fába, s az új hajtáson a szaporítani kívánt jó fajta gyümölcsei teremnek. így a rosszabb, ízetlenebb, csúnyább gyümölcsöt termő fák is nemes szemmel beojt- vg. teremhetnek jó, ízletes gyümölcsöket*Ezt az eljárást még nem ismerték Jézus korában. A fákat is magról szaporították. Ez a módszer viszont sok türelmet igéüyelt. Hisz csak akkor derült ki, hogy megérte-e az ültetés, gondoskodás, egyáltalán a fának szánt hely a kertben, amikor a fa hosszú idő elteltével először gyümölcsöt termett. Ekkor derült ki ugyanis, hogy mely tulajdonságok öröklődtek tovább. Hogy olyan szép és édes gyümölcsöket terem-e, mint az a fa, amelyről az elültetett mag származik, vagy gyümölcse fanyar, csúnya, értéktelen.riyen háttérre kell gondoljunk, amikor olvassuk Jézus következő szavait: „Ha jó a fa, jó a gyümölcse is, bz rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt.” Tehát mindaz a jó gyümölcs, amit Jézus tettei jelentettek: hogy gyógyított, fájdalmakat enyhített, könnyeket törölt és háborgó szíveket nyugtatott meg, annak köszönhető, hogy jó a Fa. A Fa, amely mindezeket a gyümölcsöket megteremtheti az ember életében, nem más, mint a Mennyei Atya.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

K a k u k k to já s
Ebben a játékban összetartozó dolgok között kell rábukkanni arra az egyre, ami nem tartozik közéjük. A. sorozatban négy alkalommal kell megtalálnotok, mindig négy dologból, hogy melyik az, amelyik nem illik a másik három közé. A három másikat az köti össze, hogy mindhárom egyazon bibliai történetben vagy példázatban szerepel. Á megoldáshoz nagy segítséget nyújt Márk evangéliuma negyedik részének alapos ismerete! Beküldendő hétről hétre a kakukktojás, vagyis az a negyedik szó, amely nem illik (Mk 4 alapján) a másik három közé. De ez még nem minden!A kakukktojások alapján ugyanis rá lehet bukkanni egy olyan történetre, melyből a négy hét folyamán megtalált „kakukktojás-szavakat” vettem. Ez a történet -  annyit elárulok -  János evangéliuma első fejezeteinek egyikében található. (A másik három evangéliumban is olvashatjuk, de a legkönnyebben Jánosnál ismerhettek rá.) A kakukktojások megtalálásáért felkínálok hétről hétre egy-egy pontot. A plusz történet kitalálásáért pedig annál több pont jár, minél hamarabb bukkantatok rá. Lássuk most a második forduló négy szavát, melyekből az egyik kakukktojás. De melyik? A választ Márk 4-ben keressétek! A megfejtést legyetek szívesek keddig postára adni!

asztal lámpás

véka ágy

„ H a  a  c ip ő m  b eszé ln i t u d n a . .
A feladvány megfejtéseit már közöltem, de a megfejtők 

neveivel és pontszámúkkal most ismerkedhettek meg. 'Az 
elért pontszámot ez alkalommal részletezem. Az első szám 
a főkérdés megoldásának gyorsaságát, a második pedig a 
plusz kérdésekért kapott pontokat jelzi.

7 pontos: (4+3) Bánki Renáta (Inota) és a Fancsali Ifjúsági 
Kör.
6 pontos: (3 + 3) ülés Adél (Egyházasdengeleg) és Magyarosi 
Henrietta (Várpalota), valamint (4+2) Mersva Ildikó (Vác- 
egres).
5 pontos: (egyaránt 2 + 3) Donáth Ferkó (Ózd), Németh Ani
ta (Jánosháza) és Zalán Péter (Budapest)
4 pontos: (3 +1) Tóth Kálmán és Katalin (Budapest) és 
(1 + 3) Világi Dávid (Győr).
2 pontos: (1 + 1) Mészáros Szilvia (Homokbödöge).

Mindnyájatoknak gratulálok!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Én vagyok a szőlőtő
Benned maradni -  erre hívtad 

tanítványaid, erre biztatsz most 
minket is. Akkor, két évezreddel 
ezelőtt már tudtad előre, hogy el 
fognak hagyni. Mégis kérlelted Pé
tert, Jánost, Jakabot, Andrást és a 
többieket is mind: maradjatok 
meg énbennem, ne hagyjatok el, ne 
rettenjetek meg tőlük, nincs hatal
muk rajtam! Akkor mind elfutot
tak, egyedül maradtál.

Most sincs ez másként. Marad
jatok énbennem -  mondod. És mi 
a magunk útjait járjuk. Nem figye
lünk a szavadra. Nem Benned, ma
gunkban maradunk. És így ma
gunkra maradunk... Egyedül. Ma
gányosan.

Én vagyok a szőlőtő -  hirdeted 
a világnak. Én vagyok. A világ pe
dig azt mondja: nem, az én va
gyok. Egyedül maradsz ma is. El
utasítanak, Téged, az igazit, az 
egyetlen szőlőtőt, amely egyedül 
adhat gyümölcsöt. így válik min
den lassan-lassan terméketlenné, 
sivárrá ezen a földön.

A száraz, semmire sem való sző
lővesszők beborítják a világot. Ott 
hevernek mindenfelé, élettelenül, 
halott sejtekkel és száraz rostokkal 
a földön. Kísérteties a kép: mintha 
temető lenne. Csontvázzá száradt 
szőlővesszők -  feltámadásra várva.

Én vagyok a szőlővessző -  mon
dod nekem is, ma is. Engedd elhin
nem ezt! Add, hogy megértsem, 
nélküled én is csak halálraítélt,

száraz ág vagyok. Nélküled semmi 
sem vagyok. Magamra maradok, 
ha nem vagyok Benned és Veled.

Szeretnék levelet hozni, sok-sok 
zöld hajtást, Uram. Aztán szeret
nék teremni. Hogy értelme legyen 
annak, hogy vagyok. Élessz újjá 
engem! Hadd keringjen végre ki
száradt rostjaimban a szereteted 
életnedve, tégy velem csodát!

„Tudom, a szőlő töve Te vagy, 
Tőled árad a nedvesség.
Tudom, az élet forrása vagy, 
nélküled nincsen semmi, mi él. 
Hadd kérjelek, hogy hasznos legyek! 
Gyümölcsöt szépet, és illatozót, 
értelmes életet adj nekem!"

Már nem menekülök előled. 
Hisz nincs hova futni. Inkább 
hozzád futok. Hozzád akarok tar
tozni. Benned, a Te szeretetedből 
élni, éltetni másokat is. Mert ezt 
akarod. Tudom, hiszem. Uram, le
gyen meg a Te akaratod! Érzem, 
hogy éledek. Rügyek, apró, zöld 
hajtások pattannak ágaimon, 
megtelek élettel, örömmel. Köszö
nöm!

Mert hozzád tartozni: öröm! 
Igazi boldogság. Már nem gyökér- 
telen, nem tő-telen az életem. Te 
tartasz, Te táplálsz. Belőled nö
vekszem. Megtisztítottál, megmet
szettél, hogy termő életem lehes
sen. Belőled élek, és Te bennem 
élsz. Csodálatos ez, Uram!

Te életté lettél a világ számá
ra, életté váltál nekem is. Éle
tünkért nagy árat fizettél. A sző
lőtő keresztfává nőtt a Golgo
tán. Aztán feltámadtál! Remény
zöld hajtások, levelek sarjadtak 
a világ fölé magasodó, száraz fá
ból. Élsz! És életet adsz. Nekem 
is. Hogy boldog lehessek, és az 
öröm bora teremhessen ágai
mon. Hogy vigasztaljak, megvi- 
dámítsak szomorkodó, magá
nyos embereket, embereket, akik 
halott, száraz-rostú szőlővessző
ként mit sem tudnak az igazi 
örömről -  Tebenned.

Benned maradni -  erre hívtad 
egykor tanítványaid. Ma is erre 
biztatsz, erre indítasz embereket. 
Engem is, másokat is. Olyan 
csodálatos az ígéret, amit adsz 
nekünk: „Ha megmaradtok én
bennem, és beszédeim megmarad
nak tibennetek, akkor bármit 
akartok, kérjétek, és megadatik 
nektek. Az lesz az én Atyám di
csősége, hogy sok gyümölcsöt te
remtek, és akkor a tanítványaim 
lesztek."

Te vagy az igazi Élet, a szőlőtő. 
Tőled kaptam az életem.

„Tudom, hogy Tőled kaptam ezt 
Jézus, Tőled, a tőtől Van, ami jó.

Belőled élve, hozzád, a tőhöz, 
örök kapoccsal ragaszkodom."

így legyen!
V. GY.

MOLNÁR BÉLA JÓZSEF:

N ig r a ,  sé d  fo rm o s a

utad érthetetlennem a fehérekhez indultál,
akik bemosakodtak az utcasarkon és tereken
szemed elcsúszott a bojtrázogatók fölött
füled nem vette be kürtöltetésüket
te abba a tálba nyúlkáltál, 
amelyet a vámosok pénzszagú keze fogdosott 
illegálisan tisztult poklosokkal heveredtél le 
a külvárosokban, \mkitetted arcod, szemed füstölgő olajmécs kormának 
bűzlő odúkban
piszkos kezekkel mosattad lábadat 
görnyedtél szedett-vedett csapatod tagjai előtt 
épp a Széder-Estén
a jóltáplált, az egészséges hiányzott mellőled, 
nem lehetett volna valamivel okosabban? 
a sebeket kerested 
kezed azokba illik
hideg, párnázott kezek így kerülték el kezedet
-  e sok botrányt szavakba formáztad egy Hegyen:
ők fehérre mosták magukat
felöltöztek imaszíjaikbaaki fehér, a feketét feketének látja
akit szíjak őriznek, ahhoz hogy férhet a Mindenható?
akit burkol tisztaság formaruhája 
nem tudja, hogy van mezítelen, 
aki izzasztja magát betűkkel, szabállyal 
egyszer elhiszi, hogy sohasem volt fekete,

ha jön az a hívás, hangosan, csendben, 
tereken, fülbesúgva,
már mit kezdjen azzal a vakító ruhával, amit küldesz neki?
bár nyüzsögni fog a lakodalmas nép,ül magához kötötten,
egy-nyelvű ének szól,
mégsem érti,ha saját nyelvét fújta,
saját ruháját cipelte mindig
add neveznünk magunkat rongyosoknak, 
kifosztot-t^te-öltöztess ,fel minket *; adttiieveznütllt magunkat betegeknek, -■ > —í 
nagy lázban szomjazó, te gyógyítasz minket -  
add, bénának neveznünk magunkat, 
cövekhez kötözött, te oldozol minket -  
add, neveznünk magunkat raboknak, 
csókkal megkötözött, te légy a szabadság -  
add neveznünk magunkat elhagyottaknak, 
Lamma szabaktánit kiáltó, te fedezz fel minket, 
mit tudós pap sem értett, 
sejtjük, nem Illést hívod -  ízleld hát azt, 
mi még ecet csak - ,  
életünket.

IFJÚSÁGI ISTENTISZTELETEK 
az Üllői úton a Józsefvárosi Gyülekezet templomában 

(VIII., Üllői út 24. II. emelet -  udvaron át): 
november 8-án 19 órakor 
november 22-én 19 órakor 
december 6-án 19 órakor

Kincsek a Topkapu Szeráj anyagából
Kiállítás a Legújabbkori Történeti Múzeumban

Csak figyelemfelkeltésnek szánom ezt a kurta írást, 
ismertetésnek semmiképpen nem tekinthetem. A Szu- 
lejmán-kor művészetét bemutató kiállítás azonban any- 
nyira jelentős, tartalom és látvány szempontjából any- 
nyira kiemelkedő, hogy mindenképpen szólnunk kell 
róla: Nem vitás, hogy az év egyik elsőrendű kulturális 
eseménye. Sajnos, katalógus nincs a kezemben: ezt a 
néhány mondatot emlékezetből írom; de hiba lenne 
tovább várni, mert a kiállítás -  a terv szerint -  január
8 -án bezár. Az embert kétszeres jóérzés tölti el, mert
-  egyrészről -  a török gyűjtemények valóbán elsőrangú 
műtárgyakat küldtek, másrészről azt is láthatjuk, hogy 
a magyar múzeumok aránylag értékes török. anyagot 
őriznek: külön is megemlítem az egri Dobó István 
Múzeum szép ezüstkupáját.

A kiállítás szándéka az, hogy százegynéhány mű
tárgy segítségével teljes értékű képet adjon az isz
lám művészettörténet egyik legjelentősebb fejezeté
ről. Az oszmán stílus virágkora -  érthető módon -  a 
16. század, kiteljesedése I. Szulejmán idejére 
(1520-1566) esik. Megemlítendő, hogy a 19. század 
nyugati művészettörténet-írása a Tadzs Mahal és a 
perzsa miniatúrák bűvöletében általában kevesebbre 
becsülte az oszmánok teljesítményét; de az arab 
művészet fölfedezése is megelőzte a törökét. Száza
dunk folyamán azonban bekövetkezett az oszmán 
művészet „emancipációja". Magyar részről éppen 
Kós Károlyt sorolhatjuk a Szulejmán-kor építésze
tének nagy tisztelői közé.

Mint az iszlám művészet általában, a 16. századi 
oszmán művészet is iparművészeinek tekinthető. Jelen
tőségénél fogva külön áll az építészet, amely azonban
-  érthető módon -  nem képviseltetheti magát a kiállítá

son. Ezenkívül a miniatúrafestészet az, amely talán 
meghaladja az iparművészet fogalmát. A mostani be
mutatkozáson a közönség közel azonos arányban kap 
ízelítőt a virágzó oszmán művészet legfontosabb 
ágaiból: a kerámia, az ötvösség, a könyvművészet 
és a textilipar válogatott darabokkal képviselteti 
magát. Külön kell megemlíteni néhány gyönyörű ko
rántartó állványt, ill. szekrényt: a fafaragás és az 
intarzia igen nagy múltra tekint vissza az iszlám vi
lágban, de a törökök elefántcsont-, gyöngyház- ill. 
ébenfa kombinációi sajátos, kiemelkedő értéket ké
peznek.

Néhány megjegyzésből és a közönség eloszlásából 
úgy következtettem, hogy az emberekre az ötvös- és a 
könyvművészet emlékei vannak a legnagyobb hatással. 
Talán ezeken a darabokon érzékelhető leginkább a régi 
mesterek bámulatos ügyessége. Másrészről éppen ezek
ben a művészeti ágakban a keleti „kincsképző szem
pont", a drága anyagok használata ill. a gazdag díszí
tés, a horror vacui néha talán eltereli a figyelmet ma
gukról a formákról. Ez a veszély kevésbé fenyeget -  
például -  a három mecsetlámpa esetében, amelyek kö
zül kettőt szultán ajándékozott szultán emlékére: 
I. Szelim -  Szulejmán apja -  helyeztette őket a nagyapa
-  II. Bajezid- sírépületébe. A század első felében gyár
tott kék-fehér festésű izniki fajansz legszebb példái 
közé tartoznak. Velük közös tárlóban látható egy Szo- 
kollu Mehmed nagyvezír -  helyesebben talán a felesége
-  által adományozott mecsetlámpa, már az izniki fa 
janszgyártás fénykorából, az 1570-es évekből. Mester
munka: a felső részen látható kalligráfia önmagában is 
nagyon szép.

Több tárgyról -  hely híján -  nem szólhatok, de egy

-  részben szubjektív -  gondolatot nem hallgathatok el: 
Nagyon örülök annak, hogy az oszmán, de talán az 
egész iszlám miniatúrafestészet egyik legszebb lapját a 
János Zsigmond választott magyar király Szulejmán 
előtti tisztelettételét (1566, Zimony) bemutató képet 
Budapesten láthatjuk. Ez a lap sűrítetten jeleníti meg 
az oszmán festészet erényeit. A perzsáktól tanult szín
es rajzkultúra egészséges szintézist alkot a törökök 
realistább látásmódjával. Figyeljük csak meg az idős 
Szulejmán, vagy a János Zsigmond kíséretéhez tartozó 
ősz magyar arcát! A kompozíció is kifogástalan. Nem 
állíthatjuk, hogy a képzőművészet bővelkedik olyan 
remekművekben, amelyek magyar történelmi eseményt 
ábrázolnak. Ez a festmény ilyen.

A vendégkönyvből úgy tűnt, hogy a közönség egy 
része szegényesnek találta a feliratozást. Lehet, hogy 
valóban így van; de az is tény, hogy általában is nehéz 
megtalálni a magyarázószövegek helyes arányát. Fon
tosabb ennél, hogy köszönetét mondjunk a kiállítást 
szervező ill. lehetővé tevő török és magyar intézmé
nyeknek és buzdítsuk olvasóinkat: használják ki a 
hátralévő két hónapot a nagyszerű anyag megtekin
tésére.

Mányoki János

D a m ja n ic h  im á ja . . .  -  e g y  
k iá l l í tá s o n

Az október 6-i megemlékezések elévülhetetlen je
lentőségéről, s a meghamisíthatatlan valóság ismere
tének széles körű továbbadásáról beszélt a Hadtörté
neti Múzeum főigazgatója, Korsós László, majd Biró 
Béla vezérőrnagy kiállítást megnyitó beszédében idéz
te a 145 év előtti eseményeket, az aradi vértanúk egy 
országot gyászbaborító tragédiáját.
____________________________fi_______________

Kiss Tibor festménye: Török Ignác portréja

Damjanich megdöbbentő imája után október 6. 
mártírjainak megrázó búcsúszavai hangzottak el 
Blaskó Péter színművész tolmácsolásában. A meg
rendítő búcsúszavak mára figyelmeztető felkiáltó
jelekké váltak. A kiállításon először kerültek be
mutatásra Kiss Tibor festőművész alapos felké
szültséggel és több területen végzett tudományos 
kutatómunka után készült olajfestményei és Bartos 
Endre kitűnő bronz plakettsorozata „Az aradi 13”- 
ról.

Sebeiken Pálma

A



KÜLMISSZIÓ

A misszió nem egyirányú utca
Az Alpokalja varázslatos lan

káin futott buszunk a stájerországi 
Stainz felé, ahol a gyülekezet beta
karítási hálaadó ünnepét kapcsol
ták össze az osztrák külmissziói 
egyesület (EA WM) évi missziói 
ünnepével és közgyűlésével.

Ennek a rendezvénynek vol
tunk vendégei a magyar Evangé
likus Külmissziói Egyesület részéről.

Az osztrák evangélikusok éppen 
olyan kisebbségben vannak hazá
jukban, mint mi, az ellenreformá
ció éppen olyan hatással volt egy
háztörténelmükre, mint a mienkre 
-  közös uralkodóink voltak! Kis 
templomaik szerényen húzódnak 
meg a nagy katedrálisok mellett, 
Stainzban is mindössze 200 evan
gélikus él. A külmisszió iránti fele
lősség és érdeklődés kialakulása is közös, még az Osztrák-Magyar 
Monarchiában kezdődött. A kü
lönbség talán az utolsó 40 évben keresendő, hiszen náluk az egyházi szolgálatokat -  köztük a külmisz- 
szió szolgálatát -  szinte megszakí
tás nélkül végezhették a század eleje óta. Kialakult szervezeteiket nem oszlatták fel, hagyomá
nyos munkaágaikat nem állítot
ták le.

A külmissziói munkát a báseli 
missziói központ koordinálja. 
Misszionáriusaikat ők képzik, ők küldik ki őket a megfelelő állomáshelyekre. Volt orvosuk Kamerun
ban, Szudánban továbbtanulási 
ösztöndíjakkal segítenek, de most 
legfontosabb partnerük Ghana. Itt 
nők részére szerveznek továbbkép
zést, és fiatalok taníttatását készül
nek vállalni. Egy-egy ghanai lel
kész tölt Ausztriában hosszabb 
időt, hogy jó gyülekezetvezető vál
hasson belőle.A külmisszió mai hitvallása ná
luk is érvényesül: a misszió nem 
egyirányú utca. Arra törekszenek, 
hogy mindenütt kétirányúvá vál
jék a közeledés, senki sem csak 
adakozó és senki sem csak elfoga
dó. A testvéri kapcsolatok áldása, 
hogy személyessé lesz a misszió és mindkét fél gazdagodik.A stainzi gyülekezet tagjail'smé'-” 
rősként köszöntötték a missziói 
egyesület vezetőségével együtt ér
kező ghanai lelkésznőt, aki tapasz
talatcserére jött Ausztriába, és 
;zen az alkalmon vett búcsút, hogy 
átadja a helyét egy fiatal lelkész
nek, aki szintén a ghanai presbite- riánus egyház küldöttje.

A hideg hétvégét barátságossá 
tette a szeretet. A szombati sátoros 
vásáron a városka biokertészei ál
lították ki termékeiket, és még dia
képekkel is bizonyították szemléle
tük helyességét. Nem mindegy, 
hogy gyermekeink és az ő gyerme
keik milyen földet örökölnek tő
lünk -  mondta meggyőződéssel a 
várandós fiatalasszony befejező szavaiban. Kell, hogy minél töb
ben higgyük: ezt a földet is jobbá 
ás szebbé lehet tenni.

A szombati közös ebéd ghanai,

chilei és osztrák specialitásokat 
tartalmazott. De ne gondoljon 
senki olyan nagy lakomára, mint 
azt mi itthon megszoktuk. Egysze
rű egytál ételek voltak és jól meg
kérték az árát, mert a «bevétel a 
misszió céljait szolgálta. Nem et- 
tünk-ittunk ingyen a gyülekezet 
terhére, még az almát és kávét is 
megfizettük, pedig a környék szin
te illatozott az érő almától, min
denkinek van ott gyümölcse. Meg
fogadni való tanulság ez a mi szá
munkra is!A délutáni programot egy gha
nai együttes színesítette népi éne
kekkel, tánccal. Közben a biokertészek után egy chilei agro-misz- 
szionárius beszélt szép munkájáról egy keresztyénnek számító ország szegénységben élő lakói között. 0  
és a ghanai lelkésznő válaszolga- 
tott a feltett kérdésekre.

Az ünnep csúcspontja a vasár
nap reggeli istentisztelet volt. A kis 
templom oltárterét és szószékét szőlőfüzérekkel, különböző termé
nyekkel díszítették. Közöttük afrikai dobok álltak. A 10-15 ghanai 
énekes; a külmissziói egyesület tagjai és a helyi hálaadó gyülekezet 
együtt hallgatta a ghanai lelkésznő prédikációját, melyet németül, 
majd -  saját honfitársainak -  an
golul mondott el. Úrvacsorához is 
együtt járultunk feketék és euró
paiak. Isten igéje mindnyájunké, és 
valamennyiünknek van miért hálát 
adni. A hálaadás abban is kifejeződött, hogy az offertóriumot egy 
megégett lábú ghanai kisfiú műtét
jére ajánlották fel.

A ghanai együttes itt egyházi énekekkel dicsérte az Urat, s velük 
együtt mi is. Ritmusuk, mozgásuk

Emlékplakett a jól

a  „A Keresztény- 
Zsidó Társaság 
1994. október 20- 
án du. első ízben 

^ B H H  adta át a „Keresz- 
tény-Zsidó Társa- 

Emlékpla- 
■  kett”-eket. Az Em- 

K  lékplakettet Re- 
vicky Adámnak a 

ii 1 "111  ̂ -y Társaság első el
nökének kérésére 

Herczeg Klára szobrász, holocausttúl
élő készítette el. A Plakett a két mózesi 
kőtáblát ábrázolja, felső sarkaiban a 
Dávid Csillag és a Kereszt jelével.
A kompozíciót egy ülő fejkendős nő
alak tölti ki -  fájdalomban és gyász
ban. A Plakett alján a bibliai parancsot 
találjuk: Ne ölj! Az ünnepi átadáson 
megjelentek a magyarországi zsidó
szervezetek és egyházak vezetői, képvi
selői. H orn Gyula miniszterelnök levél
ben fejezte ki jókívánságait, a fővárost 
S zéke ly  Gábor polgármester h. képvi
selte. Áz emlékplakettet olyan szemé
lyeknek ítéli oda évente a Társaság el
nöksége, akik a keresztény-zsidó kap
csolatok munkálásában kiemelkedő ér
demeket szereztek és ez valamilyen for
mában a Társasággal is kapcsolatos.

H a rm ati Béla  evangélikus Püspök 
megnyitójában többek között a követ

ugyan először idegen volt sza
munkra, de magával ragadott és 
meggyőzött: minden nép Istené, és 
mindenki saját módján dicséri iga
zán az Urat.

Miközben a kissé barátságo
sabbá vált időben a gyülekezet 
tagjai együtt ebédeltek az udva
ron beszélgetve, a missziói egyesület még megtartotta közgyűlé
sét, megszavazta a költségvetést. 
Elbúcsúztak leköszönő tisztség- 
viselőiktől és a ghanai lelkésznő
től. Új kezdeményezést is ismer
tettek : szeretnék elérni, hogy 
minden gyülekezet ajánlja fel évi 
költségvetésének egy százalékát 
a külmisszió javára. Joggal szeretnék ezt, hiszen munkájukban komoly eredményeket tudnak 
felmutatni, és terveik is megala
pozottak. Az áldozatkészség nem szegényebbé, hanem gazda
gabbá tesz. Ez volt a második ta
nulság.

Harmadik tanulságként azt az 
érdekes kezdeményezést hoztuk 
haza, hogy missziói munkánkat 
nem fontos a messzi Ázsiában 
vagy Afrikában végezni. Ausztriában és hazánkban is olyan sok ide
genjött pogány környezetből, gyö- kértelen, nem találja a helyét. Az 
itt élő idegenek között is lehet 
evangéliumot hirdetni. Az osztrák 
testvérek ezt is nagyon komolyan csinálják.

Dicsérjétek az Urat! Jó a mi 
Urunk! -  hangzott énekkel, zenével a ghanaiak szolgálatában. 
Mi is dicsérjük Őt, mert remél
jük, hogy lassan induló külmisz- 
sziói munkánk egyszer eredményes lesz.

Bencze Imréné

munkálkodóknak
kezőket mondta: „Sokszor hivatko
zunk arra, hogy Európa azt jelenti, van 
valamilyen közös európai, a tízparan
csolatra és a jézusi etikára épülő humá
nus erkölcsiség. Ugyanakkor az agresz- 
szió, a gyűlölet, az ellenségeskedés 
mély rétegeit is tapasztaljuk...

Ha történelmünkben eddig nem is 
gondoltuk így, a huszadik század végé-

dr. Kékén Andrásné átveszi a kitüntetést

JÁMÍM NÓRÁIM
(Előző számunkban közölt cikk folytatása)

Evangélikus Elet 1994. nov em ber  6.

A konferenciáról szóló beszá
molóhoz kapcsolom néhány fel
merült gondolatomat:

„Krisztus Urunk is zsidó volt!” 
-  boldogult nagyanyám ezzel a 
mondattal intézte el a zsidókér
dést, ha az szóba jött. Ő nem talál
kozott azzal a meghökkentően rö
vidzárlatos ellenvetéssel, amit ne
kem segédlelkészként volt alkal
mam hallani: „Igen, de kikeresz
telkedett!” Aztán magyarázhat
tam, hogy mikor Jézus a bűnbá
nók sorába állt „minden igazságot 
betölteni”, akkor ártatlanul vállal
ta a bűnáldozati bárány szerepét 
Ézsaiás 53. értelmében, de nem 
szűnt meg zsidónak lenni. -  Egyéb
ként annál a csoportnál, akik a 
zsidókérdést hánytorgatják, a 
megkeresztelt, sőt Krisztus-hitre 
jutott zsidó is zsidónak számít, és 
ritkaság, ha elismerik, hogy „egyéb
ként rendes ember”. Viszont azt a 
zsidót, aki Izráel Messiásának és 
személyes megváltójának ismerte 
föl és el Jézust, zsidó testvérei úgy 
szokták tekinteni, hogy zsidó mi
voltát veszítette el, tagadta meg, né
pe számára elveszett. Pedig az Ap- 
Csel 15. is mutatja, hogy az első 
Jézus-hívőknél inkább a nemzsidók 
zsidóvá tételébe csúszás fenyegetett, 
mint a messiáshívő zsidók zsidó 
voltának megtagadása. A norvégok 
szolgálata példamutatóan követi a 
néhai tápiószelei rabbi, Jichák Lich
tenstein irányát, aki a zsidó öröksé
get megőrizve, fogadta el és hirdette 
az Újszövetség bizonyságtételét Jé
zusról, a Messiásról.

re rá kellett döbbennie a világnak, 
hogy nem elég a materiális jólét, a tech
nikai tudás, a civilizáció fejlesztése, a 
szociális védőháló, hanem erkölcsi vé
dőhálóra, etikára is szükségünk van. 
Nemcsak az értékek rendszere és azok 
viszonyulása az erkölcs, hanem az eti
ka hordozói, képviselői, az egyes embe
rek és a kisebb és nagyobb közösségek 
egymáshoz való viszonya, a helyzetek 
megélése, azaz a lemérhető tettek teszik 
az erkölcsöt...

A Keresztény-Zsidó Társaság célki
tűzései arra irányulnak, hogy őrizzük a 
megértés, a kölcsönös tisztelet, a tole
rancia értékeit és ezzel Magyarország
nak, Európának és az egész világnak 
javára legyünk.”

Az Emlékplaketteket Feldmajer P é
ter, a Magyarországi Zsidó Hitközsé
gek Szövetségének elnöke, H arm ati 
Béla  evangélikus püspök-elnök adták 
át a következő személyeknek: dr. Dö
mén István főrabbi, Éliás J ó zse f refor
mátus lelkipásztor, Karig Sára  költő, 
műfordító. Jad  Vasem  kitüntetett, dr. 
Kékén András néhai evangélikus lel
kész, D ávid Krausz, Izrael volt buda
pesti nagykövete, dr. N yíri Tam ás né
hai katolikus teológiai professzor, R aj 
Tam ás főrabbi, R eviczky  A dám  a Ke
resztény-Zsidó Társaság néhai ügyve
zető elnöke, dr. Schw eitzer J ó zse f fő
rabbi, dr. Singer Ödön főrabbi, dr. 
Szentágothai János akadémikus, a Ke
resztény-Zsidó Társaság néhai társel-

A feltámadott Jézus küldő pa
rancsa és Pál apostol Római levele 
szerint az evangélium jó híre elő
ször a zsidóknak szól, akikéi az 
atyák (az egyistenhívő Ábrahá
mon, a hívők atyján kezdve), a 
szövetség (elsősorban Mózesre és a 
prófétákra gondolunk), akik közül 
való a Krisztus (aki Izráel királysá
gának helyreállítása kérdésére fe
lelve, az időpont közlésétől zárkó
zott el), akinek még beteljesülésre 
váró prófétai ígéretek szólnak. De 
mi arra hajiunk, az Isten ellen láza
dás emberi jogát tisztelve, hogy a 
tanúskodásról és a mentő szeretet- 
ről megfeledkezve, tapintatból 
megtagadjuk Urunk parancsát. 
No, nemcsak Izraelt illetően, ha
nem minden nemkeresztyén, félke
resztyén, álkeresztyén és névleges 
keresztyén testvérünkre nézve is. 
Pedig az ízét vesztett só (ha van 
ilyen) csak kidobni való, a mérő
edény alá rejtett mécs nem világít, 
hanem füstjébe fullad. -  Egyéb
ként az a zsidó, aki Jézust elutasít
ja, vagy a maga ízlése szerint át
festve tiszteli, nincs távolabb 
Krisztustól, mint például a hitre 
nem jutott, a megtérés útján el nem 
indult, a keresztségére igent nem 
mondó ,Jó evangélikus”.

Ami a zsidóság ellen fölhozott 
vádakat illeti, amennyiben és 
amennyire van bennük igazság, 
annyiban és annyira azok egyrészt 
Isten kiválasztó cselekedetének tu
datából fakadnak, másrészt épp a 
Krisztust vallók közel kétezer éves 
megbélyegző, üldöző magatartásá-

nöke. Az ünnepi műsorban fellépett 
F ekete  László , a Dohány utcai Zsi
nagóga főkántora, Keönch Boldizsár 
operaénekes, valamint D obos A ttila  
zeneszerző, előadóművész, aki részle
tet adott elő a jövőre bemutatásra 
kerülő „Az ember tragédiája” című 
operájából. Ezt követően D omán Is t
ván főrabbi előzetes tájékoztatót 
adott a néhány héten belül magyar 
nyelven megjelenő „Tpjinwjt forth’ 
tás” című kötetéről.”

nak: a mi bűnünknek és a mi atyá
ink bűnének következményei. -  
Persze a magyarság a más művelt
ségi csoporthoz tartozó galíciai zsi
dók múlt század végi bevándorlá
sáig viszonylag türelmes volt a zsi
dósághoz. Viszont Angliában és 
Franciaországban az újkorban 
azért nem volt zsidóüldözés, mert 
már a középkorban kürtották 
vagy kiűzték a zsidókat. -  Ez per
sze éppúgy nem változtat a ma
gunk és atyáink bűnén, mint az, 
hogy a „numerus clausus" (=  zárt 
szám, a zsidók egyetemi fölvételé
nek korlátozása) az 1920-as évek
ben a kortársak közül soknak sze
mében csak a nemzeti értelmiség 
önvédelmének tűnt (a proletárdik
tatúra nemzetközi szellemű vezetői 
után), és nem látták benne a Duná- 
ba-lövéshez és gázkamrához veze
tő út első lépését (amiről ’44 telén 
szintén sok, a zsidókat nem kedve
lő, de nem is gyűlölő magyarnak 
sejtelme sem volt). És ezt a bűnt 
nem teszi jóvá pl. egy Raffay Sán
dor püspök álláspontja, egy Kékén 
András életmentő kiállása, vagy a 
gyermekmentő Sztehló Gábor ak
ciója, nem szólva más elhunytak
ról és a még élőkről.

Ézsaiás 63,9 héber olvasásmód
ja, Luther, az angol King James
version és a német katolikus Ein
heitsübersetzung szerint „minden 
szenvedésüket Ő is szenvedte”, 
Zak 2,12: „Aki titeket bánt, a sze
mem fényét bántja”, Mt 25,31-46 
szerint Jézus az ítéletkor azonosít
ja magát a bajban voltakkal. -  
„Tapintatos” agyonhallgatással 
nem lehet elintézni napjaink egyik 
félelmetesen komoly égető kérdé
sét. Következményeiben is komo
lyan kell vennünk, hogy Megvál
tónk a zsidók Messiása. Ha ezért 
egyfelől antiszemitának, másfelől 
zsidópártolónak fognak bélyegez
ni, valószínű, hogy az igazság ös
vényén indultunk el.

Zsigmondy Árpád

Az 50 évvel ezelőtt épült és a jubileumi ünnepségre felújított balatonalmádi templom. 
A jubileumi istentiszteletről előző számunkban közöltünk beszámolót.

„Ne engedj megfeledkeznem tanítóim példájáról”rfoproni temetőnk kaviccsal sűrűn betakart útjait 
Ü  járom. Kezemben kis csokor. Néhány szál piros 
szegfű. Szívemben a hálás megemlékezés. A nem múló 
tisztelet és szeretet virágai. Hatan pihennek itt azok 
közül a professzoraink közül, akiknek az áldásával 
búcsúztunk 50 esztendővel ezelőtt. Tanítómestereink 
voltak négy nehéz, háborús esztendőn keresztül. Példa
képeink maradtak halálukig. Nem felejtettük el őket. 
4 tőlük kapott szellemi-lelki kincseket. Életük hiteles 
véldáját, a családi otthonaikba is befogadó atyai szere- 
tetüket. Nyolcon maradtunk évfolyamunkból. így most 
nemcsak a magam, de évfolyamtársaim mindegyikének 
hálás köszöneté is benne érződik ezeknek az élénk 
fzínű, kedves virágoknak az illatában, amelyek közül 
zz elsőt, a legelsőként, 64 évesen elhunyt Dr. br. 
Podmanic zky  Pál.  „Podi bácsi" sírjára helye
zem. A sírkőbe vésett számok az 1885-1949 éveket 
ielzik, s alattuk „Nékem az élet Krisztus, a meghalás 
nyereség" olvasható. Ha valakinek, úgy neki egészen 
biztosan az élet Krisztus volt. Az 0  élete pedig élő evan
gélium a mi számunkra. Szóban, cselekedetben, írásai
ban, a misszióért érzett lángoló szeretetében. Bátorító, 
kedves sorokat őrzök tőle. „Kedves Fiam", „Kedves 
László öcsém” megszólítással. Vékonypénzű teológus 
lévén komoly pénzbeli segítséget szerzett számomra volt 
munkaadómtól. Szívügye volt, hogy tanulmányaimat a 
több alkalommal érkezett katonai SAS-behívó ne szakít
hassa meg. Áldott lehetőségek nyíltak a lelki feltárulko- 
zásra az ebéd utáni közös sétáinkon. Arcképét s könyvtá
rából kapott néhány könyvét féltve őrzöm. Volt családi 
kúriájuk homlokzatán ma is olvashatom szinte naponta 
7z örök figyelmeztetést: „Ez csak szállásunk, örök ott
hon ránk odafönn vár!" 45 éve temettük el. Túróczy  
Zoltán,  Budaker  O szkár ,  Karner Károly  
is Hanzmann  Károly  szolgálatával.

A lelkészsírok sorában pihen Budaker  Oszkár .  
Váratlan halálának híre 1952 szeptemberében, a Hű

vösvölgyben tartott lelkésíkonferencián döbbentett 
meg bennünket. Elsőként mint soproni gyülekezeti lel
készt és kiváló igehirdetőt ismertem meg. Bibliaórái 
tanulságosak és vonzóak voltak. Élményszámba men
tek. Nemigen maradtunk el róluk. Közelebbi kapcsolat
ba akkor kerültem vele, amikor 1942-ben a Teológus 
Otthon igazgatója s teológiai professzor lett. Korszerű 
igehirdetést és lelkipásztorkodást tanultunk tőle. Mind
két stúdiumra életével adott példát. Az Otthonban tar
tott „illemórái" hasznosak, derűsek és szükségesek is 
voltak. Gyógynövények gyűjtésekor több alkalommal 
elkísértük. Nagyon bízott a növények gyógyító erejé
ben. El nem felejtett emlékem egy betegségemmel kap
csolatos. Tél volt. Kemény hideg. Erős meghűlés s a 
magas láz miatt nem utazhattam haza. Orvost hívott, 
akinek a tanácsára ágyban kellett maradnom. Betegsé
gem alatt messzemenően, napról napra gondoskodott 
rólam. Ha másért nem is, de ezért az „alkalmas időben" 
való szolgálatáért hálásnak kell maradnom iránta. 
Haló poraiban is, amelynek síri helyét a márványba 
vésett név mellett az 1896-1952 számok és „Nékem az 
élet Krisztus és a meghalás nyereség" páli igék jelzik. 
Több kedves, bizalmas tartalmú levelét őrzöm. Hogy 
egy 100-as Csepelt, kismotorkerékpárt tudtam venni 
1951-ben a csengődi szórványaim gondozására, ahhoz 
nagyrészben hozzájárult az a szép összegű perselypénz 
is, amelyet felhívására bibliaórája résztvevői adtak ösz- 
sze és küldtek el számomra. Az ő fényképe is becses 
emlékeztető számomra. 56 éves volt amikor elhunyt. 
Ném et  Károly  és Beyer  Pál  temették.

A temetőkápolnától balra, a második sor elején áll 
az ószövetségi tudományok s a héber nyelv tudós pro
fesszorának, dr. D eák  Jánosnak  a sírköve. Sajó- 
gömöri származását ízes magyar beszéde is elárulta.

„Dages” volt tiszteletbeli beceneve. Csak így emleget
tük magunk között. Ezt ő is tudta. Gyakorlati érzéke 
az anyagi és gazdasági dolgok iránt közismert és köz
hasznú volt. A gyenesdiási Kapernaum gyűjtő és indító 
helye volt a Sopronban kezdő teológusoknak. Itt kezd
ték a „Baglyok" megismerni a gyakorlati teológiát. Az 
ő irányításával. Szerette a rendet. Tisztelte és gyako
rolta a törvényt -  javunkra. írott imádsággal kellett 
készülnünk a szombat esti „nagykönyörgésekre". Elol
vasta és véleményt mondott róla. Hangoztatta, hogy a 
„rendes” pap csütörtök estig elkészíti írásban prédiká
cióját. Rajta kívül nem tudom, hányon követték. Szé
gyenkezve kell be vallanom, hogy e tekintetben rossz 
tanítványa voltam s maradtam. Az alkoholellenes, „kék
keresztes” mozgalom lelkes vezetője és propagálója volt. 
Szívesen adatta volna el a soproni gyülekezettel az akko
ri, tekintélyes kiterjedésű szőlőbirtokát, s záratta volna 
be a „Jünglings”-ben lévő szolid, egyházi borkimérést. 
Ez állandó tüske volt és maradt is a szivében. A háborús 
évek alatt egy alkalommal a katonaság részére tartott 
istentiszteleten a háború ellen prédikált. Németellenes 
éllel. Emiatt a jelenlévő, az istentiszteleten résztvevő 
magas rangú magyar katonatiszt élesen bírálta. Hallot
tam közvetlen közelből. Deák János nem hagyta magát. 
Bátorsága megdöbbentett. Otthonában bibliaórákat tar
tott ő is, de nem csak a teológusok számára. Részvétleve
lemre (1945) adott válaszában betekintést engedett mély 
hitvestársi fájdalmába, amelyet szeretett felesége, Évi 
néni váratlan és tragikus elhunyta miatt érzett. Neki is 
voltak „miért?"-jei, amelyekre nem kapott életében fele
letet, de hívő szívvel és nagy alázattal fogadott és viselt 
el. Sírkövén 1883-1961 olvasható és Máté 11,26 igéje: 
„Igen Atyám!" 78 évesen távozott közülünk. Temetésén 
a szolgálatot Beyer Pál végezte.

D. dr. Prőhle Károly mészkőből faragott sír
kövén az 1875-1962 évszámok mellett ezeket az igéket 
olvashatjuk: „Jézussal együtt” és „Nincsen senkiben 
másban üdvösség". ApCsel 4,12. Mint már nyugdíjas 
professzort ismertük meg 1940-ben. Isten csodálatos 
fizikai és szellemi erővel ajándékozta meg. Ennek kö
szönhetjük, hogy mi még négy esztendőn keresztül hall
gattuk széles, hatalmas tudásról árulkodó dogmatikai 
és etikai előadásait, s dolgozhattunk Vele együtt a 
meghirdetett szemináriumokban. Előadását jegyzetek 
nélkül tartotta. Nem olvasta, nem artikulált, nem gesz
tikulált. Mozgásában igen fegyelmezett volt. Szabadon, 
csodálatos körmondatokban, sok oldalról világította 
meg a hit világába tartozó fogalmakat, a keresztyén 
igazságot. Síri csendben hallgattuk. Előadásaira szives 
örömest mentünk. Mély alázata, rendkívüli tudása és 
előadókészsége imponáló volt mindig és mindannyiunk 
számára. Csupán egyetlen alkalommal hallatott indula
tos hangot, amikor egyik évfolyamtársunk, egy régebbi 
előadásával kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy azt a 
professzor úr már „leadta”. „Hát mi vagyok én, cséplő
gép, hogy csak úgy, mint a gép leadjam az anyagot?” 
csattant fel kivörösödött arccal az öregúr. Idő kellett, 
amíg a dermedt csöndben folytatni tudta a megkezdett 
előadását. Nagy tisztességben volt része áz akkori vi
lágban. Tagja volt az akkori Főrendiháznak. Sok neves 
külföldi teológus és egyházi méltóság barátságát élvez
te. Egyházi nagygyűlések delegátusai közé tartozott 
nem egy alkalommal. A „Hit világa" című életmű ösz- 
szefoglalásában, az Utóhangban igy ír: „Minden igaz
ság foglalatja és valósága pedig: KRISZTUS. Ha az 
igazság meggyőz bennünket, KRISZTUS diadalmas
kodik rajtunk, KRISZTUS pedig sohasem győz más
képp, csak az igazság erejével". Szép kort, 87 évet ért 
meg. Káldy Zo l tán ,  Welt ler Rezső  és Rusz -  
nyák  Ferenc szolgáltak temetésén.

(Következő számukban folytatjuk)
______________________________________________________ É__________________________________________
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N A P R Ó L  N A P R A

íme, most van a kegyelem ideje! íme, most van az üdvösség napja! 2Kor 6,2
VASÁRNAP Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét, és elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitölte
tett a Szentlélek ajándéka. ApCsel 10,44-45. (Lk 17,20-24; Róm 14,7-9; Zsolt 44).Isten személyválogatás nélkül árasztja kegyelmét mindenkire, aki csak szomjazza és hallgatja az 0  üzenetét. Szentleikével olyan embereket is megérinthet, akikről nem is gondolnánk. Fogadjuk el őket, de 
vállaljuk azt is, ha éppen mi lettünk a megszólítottak!
HÉTFŐ Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára 

jut? Ézs 51,12. (Lk 11,14-23; Jel 8,1-5).Akiről Isten azt sugallja, hogy „fű sorsára jut”, annak bizony nincsenek nagy távlatai. Itt, a földi életben azonban sokak napjait megkeseríthetik, s okozhatnak nehezen gyógyuló sebeket. Bennünket 
azonban óv Isten vigasztaló, és pajzsként körülölelő 
szeretete. Hiszen mi az övéi vagyunk!
KEDD Jézus mondja: Az én Atyámnak az az akara
ta, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen. Jn 6,40. (Mt 24,15-28; Jel 8,6—13). Vajon a látás és a hit sorrendjét emeli ki Jézus? 
Aligha! Jóval Jézus földi élete után meg talán éppen az ellenkezőjét tapasztalni többször: az lát, aki hisz. Az jár élesebb szemmel a világban, lépten-nyomon 
rácsodálkozva Isten jelenlétére. A cél szempontjából pedig a sorrend mindegy. A cél pedig az örök élet.
SZERDA Pál mondta: Vegyétek tehát tudomásul, atyámfiai, férfiak, hogy őáltala hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes 
törvénye által nem igazultatok meg, őáltala minden
ki megigazul, aki hisz. ApCsel 13,38-39. (Mt 
24,29-35; Jel 9,1-12).

Sok mindentől várhatjuk életünk megtisztulását, fellélegzését. A keleti vallások, relaxáció, de még az évszázadokon át fennálló Mózesi-törvények sem tudják azt a megigazulást adni, amit a Jézusban való hit, s az ő kereszthalálában rejlő bűnbocsánat jelent.
CSÜTÖRTÖK Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejűk nem ment meg, de az ÚR szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Zsolt 33,17-18. (Mt 24, 36-42; Jel 9,13-21).Isten megszámlálhatatlanul sokszor mutatta már meg, hogy nem feltétlenül a fizikai erő fölénye visz győzelemre. A leggyengébb, legkisebb is diadalra juthat, ha Isten szeretetének erejére hagyatkozik.
P&fTEK Ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. Gál 6,1. (Jer 18,1-10; Jel 
10,1- 11).Megeshet, hogy közeli környezetünkben valaki olyat tesz, ami Isten mértéke szerint helytelen. Bizony az ilyet nem felismerni nehéz, hanem „kezelni”. Anélkül, hogy megvetnénk, megszégyenítenénk, vagy hogy éppen magunkat fölébe helyeznénk. De 
„ti, akik lelki emberek vagytok ...”
SZOMBAT Felelj nekem, URam, felelj nekem, hadd 
tudja meg ez a nép, hogy te, az ÚR, vagy az Isten, , és te fordítsd vissza szívüket! lKir 18,37. (Mt 
24,43-51; Jel 11,1-2).Mindenkor fontos, hogy Istennel való kapcsolatun
kat ne érezzük egyoldalúnak: ha kérdezzük őt, vá- I laszt várunk; ha sírunk, vigasztalását áhítjuk. Mert • 
ember mivoltunk számára fontos az Isten-megta- I 
pasztalás. Akár életeket fordíthat meg. De azt se 3 felejtsük el, hogy Isten is váija a mi visszajelzésein- , 
két naponta áradó szeretetére, sokféleképpen meg- , 
mutatkozó segítségére!

Koczor Györgyné

a  n i  M. R,a Ék i ^ p *  1A VASARNAP IGEJE
JÉZUS, AZ ISTEN TEMPLOMADÓJA
Mt 17,24-27

D e mi lesz h o ln a p ...?
Filippi 4, 6

Régen látott ismerősömet fedez
tem fel a buszon. Örömmel teszem 
szóvá, hogy milyen jó színben van. 
De ő sóhajtva válaszol:

-  Hát igen, most megvagyok, de 
mi lesz, ha egyszer megbetegszem, 
ágynak esem? Ki ad majd egy po
hár vizet?

Bizony, főlég idős korban ä jö
vőre gondolás szinte egyenlő az 
aggodalmaskodással. Bibliánk sok
szor int arra, hogy ne aggodalmas
kodjunk. Miért? Mert az aggoda
lom többszörösen is negatív dolog. 
Mindenekelőtt, mert mögötte a 
Kísértő áll. Ő nagyon is ért ahhoz, 
hogy keserítsen és sötétebbre fesse 
a bajokat, mint amilyenek. De ve
szedelmes dolog az aggodalom 
azért is, mert benne Isten szerepét 
akarja átvenni az ember.

Vannak terhek, melyeket min
denképpen fel kell vennünk az élet
ben. Ilyen a tanulás a gyermeknél, 
fiatalnál, vagy a munka a felnőtt
nél. Ezek nekünk való, „ránk sza
bott” dolgok. De az aggodalom 
tönkre tesz, mert az olyan teher, 
amit nem ránk szabtak. Az élet iga
zolja, hogy általában nem a munka

szívja ki erőnket, teszi tönkre ide
geinket, hanem éppen a gondok és 
az aggodalom. Ezért mondja Jé
zus: Ne aggodalmaskodjatok a 
holnap felől, és ezért mondja Pál 
apostol, hogy semmi felől ne aggo
dalmaskodjatok. Előttünk van az 
a kép, hogy a tanítványok a vihar- 
zö tengerén kétségbeesve tördelik 
kezüket, pedig Jézus ott van velük. 
Jézus nem érti ezt, sőt, fáj neki. 
Más alkalommal úton vannak a 
tanítványok Jézussal. Egyszer csak 
észreveszik, hogy nem hoztak ke
nyeret. Aggódva tanakodnak, 
hogy most mi lesz... Jézus szomo
rúan veti szemükre, hogy hiszen 
már látták az ötezer, majd a négy
ezer ember csodálatos megvendé- 
gelését... És most mégis félnek és 
kemény szívűek, pedig Jézus velük 
van.

Az ige gyakran leplezi le azt a 
hihetetlen tényt, hogy az átélt jelek 
és csodák a romlott emberi szívet 
rendszerint nem változtatják meg. 
A gazdag és Lázár példázata sze
rint, ha Lázár feltámadna a halál
ból és visszamenne a gazdag test
véreihez, ettől a csodától sem térné-

nek meg, ha az ige nem téríti meg 
őket.

Az aggodalom is nagyon mélyen 
fészkel az ember szívében. Megté
rés nélkül, új szív nélkül, ha Isten 
százszor kiment egy bajból, a száz
egyedik esetben újra megrémülök: 
„mi lesz velem?” Az aggodalom és 
bizalmatlanság Isten szemében 
egyáltalán nem ártatlan dolog és 
épp olyan bűn, mint a többi, épp 
úgy meg kellene gyónnunk napon
ta Isten előtt! Éles példa a tíz bél- 
poklos története. Jézus mind a ti
zet meggyógyította, de kilenc kö
szönés nélkül ment tovább. Tehát 
nem láttak okot a hálára. Kemény 
szívűek maradtak. „Bezsebelték” a 
gyógyulást, de hallani se akartak 
megtérésről, érdemtelenségük meg- 
vallásáról.

Semmifelől ne aggódjatok -  több 
ez, mint egy szép fali mondás. Ah
hoz, hogy ebből valóság legyen, bi
zony, a szívünket kell kicserélni. 
Csak Jézus szeretete tudja összetör
ni a bizalmatlan, kemény szívünket. 
A legtöbb ember csak „megúszni” 
és „átvészelni” akarja a bajt, Jézus 
ennél jóval többet kínál, ha Vele ta
lálkozol, Ö az aggodalmaskodó 
szívtől tud megszabadítani.

Gáncs Aladár

Az utolsó istentisztelet
1949. október 31.: A XII. kerületi Böszörményi úti 

kápolnában utoljára tartottak istentiszteletet.
1949. október 31.: Furcsa szorongással a szívemben 

ébredtem. Az ablak felöl egyhangú, monoton kopogást 
hallottam. A kábult álom után fáradtan emeltem tekin
tetemet az ólomszínű, borús égre. Mintha a természet 
megérezte volna azt a szomorú eseményt, amely sok
sok hívő lélek szemébe csal ma égető, maró könnyeket.

Úgy látszik, mintha a komor ég ma ki akarná sírni 
a szemét. Gyászindulót kopog ki az ablakon sok 
gyöngyszemként hulló esőcsepp. Gyászindulót -  1949. 
október 31-re egy hívő gyülekezet néma búcsúztatásá
ra. Ma utoljára hív egy kis kápolna lélekharangja isten- 
tiszteletre. .. Eddig ujjongó, csilingelő hangon hívogatta 
a lelkeket, ma mintha ezer és ezer lélek fájdalmas 
zokogását hintené szerte-széjjel e gyűlölködő, szeretet
len világra. Minden lépés, amely közelebb vitt a kápol
nához, egyre nehezebb lett. Mégis a szívemben ott zson
gott, élt, parázslóit az Isten üzenete: „Erős várunk 
nékünk az Isten."

Az egész gyülekezet arcán mélységes fájdalom tük
röződött. Fiatal, öreg, nő és férfihangok csendültek 
össze egy alázatos könyörgéssé. -  Mikor átléptem a 
küszöböt, első pillantásom az oltárra esett. Hófehér 
virágok között ragyogott, élt a Krisztus-kereszt, ame
lyet sápadt, lobogó gyertyafény ölelt körül. Úgy érez
tem magam -  valami fojtó döbbenet szárította fe l a 
lelkem mélyére hullott sós könnyeimet mint egy hőn 
szeretett halottam holtteste mellett.

A lelkész szemének bizakodó csillogása nyugodt ha
tározottsággal tolmácsolta az Úr üzenetét: „Mit féltek, 
óh, kicsinyhitűek?"

Mintha ma Krisztus hívogatott volna az Úr asztalá
hoz.

Vajon ugyanezt érezték a tanítványok az utolsó va
csorán mint mi, amikor mindnyájunk szivébe belenyi
lallt az érzés -  utolsó vacsora itt?...

Amikor alázatosan térdet hajtottam az oltár előtt, 
igazi bűnbánattal, könnyeimen keresztül mélységes hit
tel néztem a megfeszített Krisztusra: „Senki sem mehet 
az Atyához, csak énáltalam."

Ősi előírás volt Izraelben a templomadó. Minden 20 éves férfi évente köteles volt két juh árát, két drahmát fizetni. Függetlenül attól, hogy hol laktak, a zsidók rendszeresen eleget tettek ennek a kötelezettségűknek. A templomadó gyűjtését a páska ünnep előtt egy hónappal szokták megkezdeni. így érthető, miért zaklatják Pétert a kétdrahma szedők Kapemaum- 
ban, Jézus utolsó jeruzsálemi útja |  előtt.A fiák szabadok, állapítja meg

I Jézus a Péternek föltett kérdés után. Azonban többről van itt szó, mint egyszerű kiváltságról, a fiák ' kiváltságáról, többről, mint egy- ’ szerű tehermentességről. Péter vá- 
I laszolt az adószedőknek, amiből megtudjuk, hogy Jézus rendszere- 
1 sen fizette a templomadót. Ezért a ' különleges fordulat. Most utoljára 

a 33 éves Názáreti Jézus a tizen
harmadik templomadóját különleges „forrásból”, különleges módon 
fizeti.

Az adót mindig előre kellett fizetni. Azonban itt szó sincs a mai lelkészi hivatalokban talán előfor
duló, emberi alkudozásról: már
mint arról, hogy Jézus tudja, ezt az esztendőt nem éli végig, miért fizessen? Hiszen az előbb mondta, 
hogy az emberek kezébe adatik...

Jézus különleges módon, de kifi
zeti ezt az utolsó templomadót is. Különleges formában. Egyrészt, 
hogy az adószedők és a többiek ne 
botránkozzanak, másrészt azért, 
hogy Péter és a tanítványok, mi, 
akik olvassuk az evangéliumot, rá
döbbenjünk: Jézus maga az Isten 
„templomadója”. Mintha ugyanarról lenne itt szó, mint a béna 
gyógyításakor: Mit gondoltok, mit könnyebb, templomadót fizet
ni, vagy az életemet adni a világ 
bűnéért! S hogy lássátok, hogy az 
Ember Fia mit fizet..., menj, Péter, 
vesd ki a horgot!

Jézus templomadót fizet, mielőtt templomot tisztít. Jézus templom
adót fizet, mielőtt galambárusok 
kalitkáit dobálja halomra. Mielőtt 
pénzváltók asztalát borítja föl. Mielőtt kalmárok és kupécek pénzéi 
csilingelve keverednek a szent pén
zekkel, a templomi „valutával”,

KITÜNTETÉS
O k tó b er 23-a a lkalm ából az  ok ta tás  

a  k u ltú ra  területén végzett m agas szín
vonalú  m unkájáért A MAGYAR KÖZ- 
TÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKE
RESZT KITÜNTETÉST k a p ta  Szeme
rei Zoltán az O rszágos Egyház gazdasá
gi főosztályvezetője. U gyancsak  ezt a  
k itün te tést vehette á t Gryllusz Dániel, a 
K a lák a  együttes tagjaként.
G ra tu lá lu n k  a  k itü n te te ttek n ek .

1994. novem ber 9-én, szerdán  de. 9 
ó ra k o r  a  R ák o sp a lo ta i Evangélikus 
E gyházközség k is tem p lo m áb an  (X V., 
Ju h o s  u . 28.) dr. Harmati Béla p ü sp ö k  
lelkésszé av a tja  Börönte M ártát. Szere
te tte l v á rják  az  érdek lődőket.

Mi lesz velünk Istenem?'- szakadt fel bennem a \ 
kérdés... Megnyugtató, áldó kezet éreztem a fejemen, \ 
s egy nagyon messziről -  vagy talán nagyon közelről \ 
jött hangot: „Ne félj, csak higyj!"

Hiába élt mindnyájunk szivében a remény, hogy soha 
sem lesz vége ennek az istentiszteletnek, elérkeztünk az 
utolsó, legnehezebb lépéshez. A lelkész lassú, vontatott j 
léptekkel tette meg utolsó útját az oltárhoz. Ugye, \ 
testvérem, ilyen nehéz utad még nem volt?

A kinyitott Szentírás a lelkész csókjával zárult össze.
A feszület felé kinyújtott kar mintha egy pillanatra 
tétovázott volna... A fekete palást talán még mélyebbre 
hajolt a keresztcsók alatt.

Már csak a lélek mécsesei -  a gyertyák vannak 
hátra. Miért nem alszik el egy fújásra? -  talán a hívők 
forró lehelete jobban szítja a lángot, avagy a világosság 
nem akar kialudni?

S egymás után lobbannak el a kis lángocskák... 
Mikor az Úr hivatalos szolgája elindult a becsukott 
Szentírással -  amely útravalóul a lelki kenyerünk lesz -  s rajta az élő feszülettel -, amely világítani fogja az 
egyre rögösebb utunkat -  az egész gyülekezet feljajdull 
egy néma zokogásban. Lángbetűkkel villant fe l az Úr 
üzenete: „Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert tör
vényszéknek adnak át titeket és gyülekezetekben ver
nek meg titeket Énérettem."

Mint egy szomorú gyászmenet, úgy mentünk a lel
kész után. Nem szégyelltük könnyeinket, nem voltunk 
idegenek egymásnak: Testvérek vagyunk az Úr Jézus 
Krisztusban.

Még egy utolsó pillantást vetettem vissza az ajtóból. 
A hófehér virágok -  amelyek nem régen még élettől 
virultak -  most sápadtan, élettelenül hajtották le fejecs
kéjüket -  örökre.

Meghaltak az Úr oltárán, áldozatul az Ő nevének.
Isten veled, kicsi kápolna, talán még találkozunk. 

Egy utolsó pillantással visszanéztem... Az esőmosta 
palatető csillogott, mintha biztatást, erőt és kitartást 
adott volna útravalóul a további nehéz küzdelemre.

dr. Mohr Tamásné 
Császár Judit Mária*

1949. okt. 31-én készült a cikk, s megemlékezésül 1994 novemberében kerül közlésre.

PILISCSABA
K érjük  a gyülekezeteket, közössége

ket és egyesüléseket, hogy a  jö v ő  évi, 
piliscsabai Bétel M issziói O tth o n b an  
ta rtan i k íván t konferenciák, csendesna
p o k  tervezett id ő p o n tjá t szíveskedjenek 

1994. novem ber 20-ig  
közö ln i az  o tth o n  vezetőjével. (V arga 
G á b o r , 2081 P iliscsaba, Széchenyi u. 
8 -12 . T e l.: 26/335-218)
L ehetőség szerin t a lte rn a tív  id ő p o n t 
m egjelölését is k érjük , hogy az  esetleges 
ü tközések  rendezhetők  legyenek.

M issziói O tth o n  Ig azg ató tan ácsa

Budapest-Újpest
A  gyülekezet lelkészét, Blázy Lajost, 

szep tem ber 3-án  a  v á ro s d íszpolgárává 
av a tták . Is ten  á ld ásá t kérjük  életére, 
szo lgála tára .

ZENÉS ÁHÍTAT
A z O roszlány i Evangélikus T em p 

lo m b an  1994. novem ber 12-én szom ba
to n  este 6 ó rak o r.

M Ű S O R O N :
M ag y ar zeneszerzők m űvei és J. S. 

B ach : F -d ú r M ise
E lő ad ják : A  G yülekezet É nek- és 

Z en ek ara , Som ogyi E szter (szoprán), 
N yilas T ü n d e  (a lt), K o rp ás Ferenc 
(basszus), T ra jtle r  G á b o r  (orgona). V e
zényel : N ag y  D ániel.

M inden  é rd ek lő d ő t szeretettel v á 
ru n k ! T em p lo m o t fű tjük .

FELVÉTEL A SOPRONI LÍCEUMBA
A  so p ro n i Berzsenyi D án ie l Evangé

likus G im n áziu m  (L íceum ) felvételt 
h ird e t nyo lcad ikosok  részére az  1995/ 
96. tanévre  a  9. évfolyam  első osztá lyá
ba. É rd ek lő d n i és jelentkezési lap o t 
kérn i a  helyi evangélikus lelkészi h iva
ta lo k b a n , és közvetlenül az  isko lában  
lehet.

Jelentkezési h a tá r id ő : 1994. novem 
b e r 15.

Jézus befizeti a templomadót. Mielőtt Júdások harminc ezüstjei gurulnának szanaszéjjel a templom kövezetén, Jézus befizeti a temp- lomadqt! Mielőtt a bethániai asz- szony rápazarolná a Júdás által úgy sajnált drága kenetet, mielőtt 
az első keresztyén adomány megszületne, mielőtt az első keresztyén templomra gyűjtenének, mielőtt az első keresztyén egyházfenntartást befizetnék! Jézus megfizeti a templomadót. Most utoljára. Különleges módon: a hal szájából. A későbbi keresztyén szimbólum a hal. Hirdetve azoknak, kik ezzel a jellel élnek majd, hogy nem gazdagodnak ugyan meg, de adományaik miatt nem lesznek szegényebbek. Sőt, annál inkább gazdagodnak lelkiekben. Jézus megfizeti földi élete utolsó templomadóját, de most kivételesen nemcsak a magáét, hanem Péterét is. Hogy megért
se majd a Péterre, a sziklára épülő egyház, a keresztyénség, hogy hatalmasat változik a templomadó
hoz való hozzáállása annak, aki fölfedezi, nem én adtam, hanem az 
Isten adott nekem. Az Isten fizet templomadót!

Értitek ezt!? Az Isten fizet „egy
házfenntartást” !Értitek ezt!? Igen, ő fizette meg 
az Egyház fennmaradását, nem 
ember, nem valláshős, nem szeren
csés vállalkozók, nem Dáriusz kin
csével rendelkező egyházalapítók és nyugati, pénzes misszionáriu
sok! Nem Te és nem én, hanem az Isten maga. Csak ott él igazán ma 
a keresztyénség, ahol a jószívű 
adakozás mögött a megadomá- 
nyozottság bizonysága húzódik.

Jézus templomadója, nem tem
plomot renovál, hanem templo
mot újít meg, hogy teljesen lerom
bol és három nap alatt felépít, úgy, 
hogy templomkárpitot hasít ketté, 
hogy minden hívő számára meg
nyíljon a mennyei szentély!

Győri János Sámuel

IMÁDKOZZUNK!
Mennyei Atyánk! A te igéd igazság, 

amely által örök életre hívtál minket. 
KjjiwöriiU rajtunk, hogyUmífe e világbán 
élünk, készüljünk az Örök életre,1 és ’eb
ből áldás fakadjon életünk minden nap
ján hűséges szolgálatra. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. november 6.

I ., Bécsikapu té r  de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemanh; de. 11. 
(úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. Zsigmondy 
Árpád. X II., Szilágyi E. faso r 24. de. 9. Ha
fenscher Károly. M odori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor. Pesth idegkút, U ., Ördög
á ro k  u. 9 . de. fél 11. Takács József. .Csillag
hegy, I I I ., M á ty á s  k ir. u. 31. de. 10. Görög 

! Tibor. Ó buda, I I I ., Dévai B. M . té r  de. 10. 
Bálint László. Ú jpest, IV ., Leibstück Mária 
n. 36-38. de. 10. Blázy Lajos. V ., D eák tér 4. 
de. 9. (úrv.) Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) 
Gerőfi Gyuláné; du. 6. Zászkaliczky Péter. 
V H ., V árosligeti faso r 17. de. fél 10. (családi) 
Muntag Andomé; de. 11. (úrv.) Szirmai Zol
tán ; du. 6. Pocsai Edit. V Ú l., Üllői ú t 24. de. 
fél 11. Kertész Géza. V m .,  R ákóczi ú t 57/b. 
de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc. VDI., 
K arácsony S . u. 31—33. de. 9. Kertész Géza. 
V in . ,  V ajda P . u . 33. de. fél 10. Fabiny Ta
más. IX ., T ha ly  K álm án u. 28. de. 11. dr. 
Rédey Pál. K őbánya, X ., K ápolna u. 14. de. 
fél 11. Fabiny Tamás. X ., Kerepesi ú t 69. 
de. 8. Szabóné Mátrai Marianna. Kelenföld, 
X I., Bocskai ú t 10. de. 8. Ferenczy Erzsébet; 
de. fél 10. (családi) Ferenczy Erzsébet; de. 
11. (úrv.) Missura Tibor; du. 6. Missura 
Tibor. X I., Ném etvölgyi ú t 138. de. 9. Missu
ra Tibor. B udahegyvidék, X II ., T a rcsay  V. u. 
11. de. 9. (úrv.) Péter A. (teol. szuppl); 
de. 11. (úrv.) Péter A. (teol. szuppl.); du. fél 
7. Takács József. X III., K assák  Lajos u. 22. 
de. 10. ifj. Kendeh György. X III., Frangepán 
u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György. X IV ., Lőcsei 
ú t 32. de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marian
na. X IV ., G y a rm a t u. 14. de. fél 10. Szabóné 
Mátrai Marianna. P estú jhely , X V ., Tem plom  
tér de. 10. Bizik László. R ákospa lo ta , XV., 
Régifóti ú t 73. Nagytemplom de. 10. Bolla 
Árpád. R ákosszentm ihály , X IV ., H ősök  tere 
de. 10. dr. Karner Ágoston. C iiiko ta, X V I., 
B a tthyány  I . u . de. fél 11. Szalay Tamás. 
M átyásfö ld , X V I., P rodám  u. 24. de. 9. Sza
lay Tamás. R ákoshegy, X V II., Tessedik tér 
de. 9. (úrv.) Kósa László. Rákoscsaba, 
X V n „  Péceli ú t 146. de. 9. Marschalkó Gyu
la. Ráikoskeresztúr, X V II., Pesti ú t 111. de. 
fél 11. (úrv.) Kósa László. R ákosliget, X V II., 
G őzön G yula  u . de. II. (úrv.) Marschalkó 
Gyula. Pestszen tlö rinc , X V III., Kossuth té r  3. 
de. 10. Havasi Kálmán. Pestsszentimre, 
X V m .,  R ákóczi ú t 83. ref. templom de. há
romnegyed 8. Havasi Kálmán. Kispest, 
X IX ., T em plom  tér 1. de. 10. Széli Bulcsú. 
K ispest, H u n g ária  ú t 37. de. 8. Széli Bulcsú. 
P estszen terzsébet, X X ., Ady E. u. 89. de. 10. 
Győri János Sámuel. Csepel, X X I., Deák tér 
de. fél 11. Lehoczky Endre. Budafok, X X II., 
J á té k  u. 16. de. 11. Solymár Gábor. Budaörs 
(ref. im aház) de. 9. Solymár Gábor. B udake
szi de. 8. Kőszeghy Tamásné

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 23. VASÁRNAPON az oltár
terítő színe zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Róm 13,1-7; az igehirdetés 
alapigéje: M t 17,24-27.
EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ:
17.20-17.35-ig, 49 m-es rövidhullám, 
6230 kHz
november 5. szombat: Misszió Kenyá
ban -  Terray László 
november 6. vasárnap: „Mégis meggyó
gyítom...” -  Gáncs Péter 
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

DR. HORST ECHTERNACH egyházfőtanácsos (Hannover) vendégelőadásai 
az Evangélikus Teológiai Akadémián (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) 1994. 
novem ber 7- in , h é tfőn :
12.15-13.00 óráig: „Hány embert hordozhat a Föld? A világnépesség növekedé

sével kapcsolatos etikai megfontolások”.
14.00-15.30 óráig: „Az egykori NDK egyházai és az állambiztonsági szolgálat 

kapcsolatainak feldolgozása. Időközi mérleg.”
Érdeklődőket szívesen látunk.

N yílt n a p o t 1994. n o v em b er 14-én 
(hétfő ) 16.30 ó ra k o r  ta r tu n k .

C ím ü n k : 9400 S opron , Széchenyi té r 
11. T e l./F a x : (99)-312-250

k a lm áb ó l m ély g y ászunkban  o sztoztak  
és részvétüket fejezték ki. A  gyászoló 
E n d rő d i csa lád .”

HEGYI BESZÉD A KÁPOLNA 
SZÍNPADON (X ., K áp o ln a  u. 14.) 
G ry llus D án iel és Som ogyi Z o ltán  
„H egyi beszéd” cím ű m ű so ra  kerü l b e 
m u ta tá s ra  novem ber 8-án, kedden  du . 
6 ó rak o r.
E lő ad ó k : G ry llus D án ie l és G ryllus 
V ilm os.

Keresztény -  Zsidó Teológiai Hét lesz 
1994. novem ber 6 - 10-ig m inden  nap  
du . 5 -6  ó ra  k özö tt.
V asá rn ap  -  X IV ., N agyfuvaros u. 4.

-  Z sinagóga
H étfőn  -  V III., G yu lai P ál u. 9. -  R e

fo rm átu s Egyházközség 
K edden  -  IX ., H őgyes E. u. 3. -  U n itá 

riu s Egyházközség
Szerdán  -  X III ., V áci ú t  91/b. -  K a to 

likus tem plom
C sü tö rtö k  -  V ., D eák  té r  4. D eák  téri 

E vangélikus T em plom .

Az Evangélikus Rádiómisszió elő 
ad ásso ro za táb an  novem ber 12-én, 
szom baton  10-15.30 ó ra  k ö zö tt a  D eák  
téri evangélikus gyülekezeti terem ben  
Udo Vach szerkesztő ta r t  e lőadást. T é
m a: „Bevezetés a  rád ió h o m ile tik áb a” -  
H ogyan  szolgáljunk a  rád ió b an ?

D robina Ferenc 74 éves k o ráb an  el
huny t. Tem etése o k tó b e r 20-án  vo lt a 
k isk u n d o ro zsm a i tem ető b en . A  gyá
szo ló  csa lád , v a lam in t a  C sengődrő l, 
S u rd ró l, G y ékényesrő l, N em esp á tró - 
b ó l, L iszóbó l és S zegedről é rk ező  h í
vek Jn  3 ,16 -ra  figyeltek : „Ú gy  sze
re tte  Is ten  a  v ilág o t, ho g y  egyszü lö tt 
F iá t a d ta , ah o g y  ak i h isz ő b en n e , el 
ne vesszen, h an em  ö rö k  é lete  le
gyen” .

Toronyórák, harangok villamosítása 5 év 
jótállással, reális áron.
Orbán József, 5500 Gyomaendrőd, Bocskai 
u. 31. Tel.: 06-386-840

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén 1994. nov. 13-án du . 4 
ó ra k o r k ivéte lesen  a  R efo rm átu s Z sina
ti S zékházban (1146 Bp. S zabó Jó zse f 
u. 16. sz.) a la tt „A  m ag y ar re fo rm átu s 
C seszkó  orvosházaspár  m á rtírh a lá la  és 
gyerm ekeik m egm enekülése In d o n é
ziában  a  m ásod ik  v ilág h áb o rú  idején” 
cím m el ta r t  e lő ad ást dr. Anna Kohl h o l
lan d  teológiai tan á rn ő .

HALÁLOZÁSOK 
Endrődi Frigyes, a  fasori gim názium  

volt ta n á ra  o k tó b e r 16-án, 82 éves k o 
ráb an  B udapesten  elhunyt. Tem etése a 
kelenföldi evangélikus tem plom ban  
o k tó b e r 29-én volt.

„M in d en  kü lö n  értesítés helyett ez
ú to n  m o n d u n k  köszöneté t m indazok
nak , ak ik  E n d rő d i Frigyes e lhuny ta  al-
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Azért, ahogyan néked részed van 
a jóban, tedd te is a jót hálából. 

_ _ _ _  A l b e r t  S c h w e i t z e r

A TARTALOMBÓL

JÖVŐTERVEZÉS

EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉGI MŰHELY

AZ ÉN NAGYAPÁM A telckgerendási templom és gyülekezeti ház

EGY Ü N N EPI HÉTVÉGE BÉKÉSBEN
Hála legyen Istennek, bőviben vagyunk a gyülekezeti és más egyházi 

alkalmaknak. A hétvége két napja sokszor kevés a szolgálatok ellátására. 
Újabban, ha egy-egy vidékre terveznek valamilyen szentelési vagy avatási 
szertartást, hamarosan akad párja, és az egész napot kihasználva, több 
istentiszteleti szolgálat vagy ünnepély is jut. így volt ez október 2 2 -én, 
szombaton is. Dr. H a r m a t i  Béla püspök Békés megyében járt: 
Csorváson hálaadó istentisztelet volt a templom külső felújítása vé
geztével. Te lekgerendáson felszentelte a templom mellé felépített 
gyülekezeti házat, és itt avatta lelkésszé Halász  Sándor t ,  aki békés
csabai központtal ebben a gyülekezetben is szolgál. Végül egy kis község 
önkormányzatának kérésére haranglábat és harangot szentelt Csaba-  
szabadiban .  Mindhárom alkalom igazi örömünnep volt Békésben.

CSORVAS TELEKGERENDÁS

mert eljött és meghalt Jézus, bűn
bocsánat és békesség, mert ezt 
osztja széjjel közöttünk. Közel van 
Isten az igével való foglalkozás
ban, az imádságban, és boldog a 
gyülekezet, mely elmondhatja: jó 
nekünk Isten közelsége! Isten hív 
magához, közelségébe, de küld is, 
hogy hirdessük tetteit. Mindkettő 
jó minekünk. Reméljük, hogy a 
közelben lévő másik épülettel kar
öltve -  népfőiskolán -  virágzó egy
házi munka épül majd e falak kö
zött, a lelkészi szolgálat nyomán, 
és Isten közelsége sokakat meg
érint majd Telekgerendáson.

A környéken szolgáló lelkészek 
csapata is együtt örült és imádko
zott e kettős ünnepen a gyülekezet
tel és a felavatott lelkésszel. A bé
késcsabai gyülekezet Énekkara pe
dig énekével emelte a szíveket kö
zelebb Istenhez, aki közel volt hoz
zánk. A gyülekezeti énekkart a fel
avatott lelkész felesége, Halász 
Sándorné vezette.

CSABASZABADI
Már majdnem alkonyodott, 

amikor a püspök és az őt kísérők 
megérkeztek Csabaszabadiba. Ez 
a kis település egy évvel ezelőtt ala
kult községgé, lakossága szavazata 
alapján önálló önkormányzat te
vékenykedik itt. És nem is rosszul! 
Sokat fejlődött a község, főként az 
iskola, a kultúra és az egészségügy 
vonalán. Kesjár Mátyás a község 
polgármestere hívta meg Harmati 
Béla püspököt, hogy a polgármes

teri hivatal mellett felállított ha
ranglábat és harangját felszentelje.

A harangláb építésének gondo
lata már korábban felvetődött, a 
megvalósítást megkönnyitette és 
lehetővé tette, hogy Szelekovszky 
László vállalta a fafaragó munka 
elvégzését, a békéscsabai egyház- 
község pedig egy használaton kí
vül álló harangját rendelkezésre 
bocsátotta. A harangot 1936-ban 
Sopronban öntötték, és a tanyavi
lágban, Kismegyeren került elhe
lyezésre; Az iskolák államosítása 

(F olyta tás a 3. oldalon)

A csorvási templom

A csorvási gyülekezet 1866-ban 
lett önállóvá. 1874 óta van lelkésze, 
és negyedszázaddal később kezdtek 
foglalkozni a templomépítéssel. 
Freytag János volt az első lelkész, ő 
építtette a templomot, melyet 1901- 
ben Sárkány Sámuel püspök szen
telt fel. Húsz évvel ezelőtt volt az 
utolsó renoválás Brebovszky Gyula 
lelkészkedése idején és most került 
ismét sor a felújításra. Baranka 
György segédlelkészként pásztorol- 
ja jelenleg a gyülekezet.

Harmati Béla püspök Táborszky 
László esperes kíséretében érkezett 
Csorvásra, és a délelőtti istentiszte
leten Mt 6,19-21 alapján a kincs
gyűjtésről beszélt. Mindannyian 
kincskereső emberek vagyunk, és 
ragaszkodunk ahhoz, ami nekünk 
érték. De mi az érték számunkra? 
Anyagi kincsek nem időtállók, hi
szen semmit sem hoztunk magunk
kal, és semmit sem vihetünk el eb
ből a földi életből. Már most, itt 
meg kell váltanunk az útlevelet, 
mert megy tovább az út. Szellemi 
és lelki kincsek gyűjtése kívánatos, 
és ez a hely a mennyei kincsek 
megtalálására és elnyerésére alkal
mas. Spirituális és etikai kincsek 
gyűjthetők. Az ősök tudták, miért 
építenek, mi pedig rájuk gondolva 
most hálát adunk Istennek e temp
lomért, és kérjük rá Isten áldását 
ezután is.

A gyülekezet sok viszontagsá
gon keresztül, a viharsarok nyo
morúságait átélve, ma mégis re
ménységgel dolgozik és a megúju
lásjelei mutatkoznak, különösen is 
a gyermek- és ifjúsági munka vo
nalán, de szép összetartásról és ál
dozatkészségről tanúskodik ez a 
templomrenoválás is.

A következő állomás kora dél
után Telekgerendás volt. Erről a 
gyülekezetről 1992 őszén olvashat
tunk, amikor az utóbbi évek Békés 
megyei nagy öröméről tudósítot
tunk, arról a templomról, mely az 
egész község összefogásával épült, 
a község egyetlen temploma, és 
szépségével, stílusával már eddig is 
felhívta sokak figyelmét, az egyház
megye dísze lett. Most -  az építke
zést tovább folytatva -  megépült a 
templom melletti szárny, a gyüleke
zeti ház. Ennek felszentelése volt az 
egyik oka a szombat délutáni ünne
pi istentisztelet megtartásának.

A másik oka Halász Sándor lel
késszé avatása volt. Erdélyből tele
pült át, ott végezte el teológiai ta
nulmányait a reformátusok teoló
giáján, majd ide érkezve, jelentke
zett szolgálatra, és Békéscsabán 
kapott beosztást. Felavatásával a 
nagy kiterjedésű gyülekezetünk 
kapott új munkást, aki pl. Telekge
rendáson is rendszeresen szolgál, 
és tanári, hitoktatói munkát is vé-
Halász Sándor lelkész eskütétele

géz.
A 73. zsoltár 28. versét olvasta 

igehirdetése textusául a püspök. 
„De nekem olyan jó Isten közelsé
ge! Uramat az Urat tartom oltal
mamnak. Hirdetem minden tette
det." Lelkésznek és gyülekezetnek 
egyaránt szól az ige. A lelkészi 
szolgálatban és a gyülekezetben Is
ten közelében lehet és kell élnünk. 
E tekintetben emberek és falak 
szolgálata összetartozik. Igaz, 
gyakran elfeledkezünk, hogy közel 
van, pedig vigasztalás és áldás van 
ebben. Vigasztalás és oltalom,

Svédországban magyar protestánsok között
A távoli észak legnagyobb skan

dináv országa. Területe négy és fél
szerese hazánknak. Lakossága 
nyolc és negyed millió. A lakosság 
83%-a él városban. Ipari ország. 
Közismert magas életszínvonala, 
nyitott volt a bevándorlók, mene
déket keresők előtt. Lakossága kö
zel 90%-ban evangélikus, koráb
ban mindenki a svéd egyházba szü
letett, ma a keresztség által válik 
tagjává.

Jelentős az egyház segélyszolgá
lata (Lutherhjälpen), jó hagyomá
nyai vannak a missziónak és a kül
földön élő svédek lelkigondozásá
nak.

Magas százalékú az elvilágiaso- 
dás, de pusztán az istentiszteleti 
részvétel nem jelzi valósan a svéd 
egyház belső lelki erejét, hiszen a 
rádió és televízió, valamint az újsá
gok nagy példányszámban teijesz- 
tik az evangéliumot. Évek óta niiícs 
lelkészhiány az evangélikus egyház
ban. A lelkészek mellett fontos szol
gálatot végeznek a diakónusok, 
diakonisszák. Utóbbiak közül töb
ben férjezettek, de lelkiségükben a 
segítőkészség és a szenvedő ember 
iránti szeretet érzékelhető.

A korábbi nagyarányú beván
dorlás következtében megnőtt a 
katolikusok száma (147 ezer), az 
ortodoxok 97 ezren vannak. 
A szabadegyházakat a pünkösdiek 
és a baptisták képviselik első he
lyen.

Ebben a nagyobb társadalmi és 
egyházi keretben végzi szolgálatát 
a magyar protestáns gyülekezet 
rendszeresen 1957 óta, de az első 
magyar istentiszteletet közvetlenül 
a II. világháború befejezése után 
tartották.

Több mint 30 ezer a magyar aj
kúak száma, akik különböző hul
lámokban érkeztek a fenyők s he
gyek borította svédhonba. Közü
lük többen szomszédos államok
ból, Romániából, Kárpátaljáról, 
Szlovákiából és az egykori Jugo
szlávia területéről. Más-más egy

házi tradíció, neveltetés és elvárás 
jellemzi őket.

A fővároson, Stockholmon kí
vül 8 nagyobb városban tart ma 
istentiszteletet legalább havonta 
egy alkalommal a gyülekezet fá
radhatatlan lelkésze, Molnár Veres 
Pál, aki Marosvásárhelyről érke
zett a hívek gondozására. Koltai 
Rezsőtői vette át a szolgálatot, aki 
az egyházközség első lelkipásztora 
volt.

A stockholmi magyar gyülekezet 
hívására érkeztem a svéd főváros
ba, ahol találkozhattam istentisz
teleten a hívek közösségével, s köz
tük igehirdetéssel szolgáltam, 
majd pedig az úrvacsora közössé
gében éltük át Jézus Krisztus jelen
létét.

A gyülekezet jövőjéről és jogál
lásának lehetőségéről beszélget
tünk Veress Zoltán felügyelővel és 
a presbitérium ülésén, majd a svéd 
evangélikus egyház vezetőivel, 
Uppsalában Weman érsekkel és 
Svenungsson stockholmi püspök
kel. Mindketten készségüket fejez
ték ki arra nézve, hogy a gyüleke
zet szolgálati keretei biztosíttassa
nak és a feltételek javuljanak. 
A nagy távolságok miatt évente 90 
ezer km-t kénytelen autóval, oly
kor repülőgéppel utazni a gyüleke
zetét gondozó lelkész, s egy-egy 
összpresbiteri ülés is magas úti
költség-vonzattal párosul.

A fővárosi gyülekezeten kívül

A DÉLI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLET 

rendkívüli közgyűlést tart 
1994. november 11-én, 
pénteken du. 2 órakor 

az Üllői út 24. sz. 
imateremben.

Felügyelői, iskolai és számszéki 
beszámolókon kívül új zsinati 
tagokat és a bíróság tagjait 

választják meg.

Västerasban is szolgáltam, Stock
holmtól északnyugatra mintegy 
120 km-re. A gyülekezet fiatal 
utánpótlását az Erdélyből mene
kültek biztosítják, de Délvidék há
ború sújtotta területeiről is sokan 
találtak menedéket északi testvére
inknél.

Megtisztelő volt számunkra, 
hogy a magyar nagykövetség, élén 
Desseö László nagykövettel s ked
ves feleségével külön fogadott ben
nünket a svéd egyház érsekével és 
a stockholmi püspökkel együtt, s 
szívből jövő vendégszeretetüket él
vezhettük.

Magyar testvéreink a távoli 
északon. Összetartásra nagyobb az 
igényük, mint egykori hazájukban 
volt. Az anyanyelv ápolására és a 
saját kultúra megélésére gyakran 
csak a gyülekezetben kerül sor. 
A távoli idegen országban a vérség 
összekötő jelentősége megnő, a ha
tárhelyzetekbe sodródó léleknek 
pedig erős evangéliumi fogódzóra 
van szüksége. Ezért különösen 
fontos az anyanyelven hirdetett ige 
lehetőségének biztosítása és a ma
gyar nyelvű lelkigondozás fenntar
tása.

Reményeink erősödtek a jövő 
ígéretében a svéd testvéregyházhoz 
fűződő kapcsolataink által. Isten 
áldja a távolba szakadt híveink éle
tét és szolgálatát a Krisztus-köve
tés elkötelezettségében.

Szebik Imre

AZ ÉSZAKI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLET 

rendkívüli közgyűlést tart 
1994. november 17-én, 

csütörtökön 
de. fél 11 órakor 

a Bécsikapu téri templomban. 
Tárgysorozaton szerepel 

zsinati tagok és 
kerületi bírósági tagok 

választása.

Evangélizálni? Miért?
Helyszín: Kiskőrös, piac és kör

nyéke. Idő: ez év őszén, egy hűvös 
szombaton. Izgatott fiatalok ké
szülődnek. Az egyik beöltözött 
szendvics-embernek, vagyis elöl- 
hátul nagy plakátot akasztott ma
gára. A többiek gitárt hangolnak, 
még utoljára egyeztetnek. Majd el
vegyülnek a piaci nyüzsgésben. 
Meg-megállnak a legforgalmasabb 
helyeken, és Jézusról énekelnek, 
beszélnek, hívogatnak a KIÉ al
kalmaira. Az emberek csodálkoz
nak, van, aki megkérdezi, ezek me
lyik szektához tartoznak. Másva
laki gyűrött százast erőltetne a gi
tár húrjai közé. De a legközelebbi 
KIE-alkalmon biztosan lesz egy
két új arc is. Eszembe jut Sanyi, 
akivel először vagy négy éve, 
ugyanitt a piacon, egy ugyanilyen 
alkalmon találkoztam. Megkérdez
te: én nem konfirmáltam, mehe
tek-e? Azóta ifjúsági vezetőképzőt 
végzett, nincs nélküle ifi, pedig má
sutt jár iskolába. Hogy miért van 
szükség evangélizációra? Mert pél
dául Hilbert német professzor a 
rostocki egyetemen már az első vi
lágháború alatt leírta „Kirchliche 
Volksmission” című programiratá
ban : „Németország missziói terület 
lett -  és az is marad... Egyházi kö
reink misszióra szorulnak, amíg ez 
megtehető... A nép missziója az a 
fajta misszió, ahogyan a népegyház 
megpróbálja elérni saját tagjait.” 

Németországban azóta azok, 
akik nem szándékoznak egyházi 
adót fizetni, bejelenthetik az illeté

kes lelkészi hivatalban kilépésüket. 
Mi a helyzet nálunk? Négy éve, a 
fordulat után telve voltunk vára
kozással: most jön a nagy fellen
dülés korszaka, tömve lesznek 
templomaink, nem győzünk majd 
keresztelni, esketni. így lett? Vala
hol késik a nagy fellendülés...

Missziói terület vagyunk mi is. 
Nem kell nekünk Afrikába, távoli 
országokba mennünk, hogy térí
tendő embertársakra leljünk. Né
ha elég csak átmenni a szomszéd
ba..., vagy szétnézni a családban. 
Napjaink egyik népszerű vitatémá
ja lett a jelenlegi népegyházi for
ma, mint elvetendő rossz, vagy 
megtartandó örökség. Ami bizto
san jó benne, az az, hogy tág szol
gálati területet tesz lehetővé. Szem
ben egy bezárt, vagy legalábbis 
zártabb kisközösség (aminek ter
mészetesen sok előnye van) objek
tív korlátáival, egy nyitottabb kö
zösség nevében tudjuk megszólíta
ni embertársainkat.

Missziói küldetésünk, ahogyan 
azt Jézus megfogalmazta, arra kö
telez bennünket, hogy menjünk, és 
megkeressük azokat, akik nem is
merik Jézust. Hangsúlyozom, ez 
küldetésünk, kötelességünk! Ha ezt 
nem tesszük, nem engedelmeske
dünk Jézus missziói parancsának.

Miért vagyunk e téren szemér
mesek? Miért nem merünk kilépni 
a templomfalak közül? Miért ad
juk át a terepet a jehovistáknak, a 
mormonoknak, a krisnásoknak? 
Nekik szabad? Mi meg valami

szent borzadállyal szemléljük őket 
az utcán. Tegyük fel a kérdést ma
gunknak: vajon bejönnek-e a 
templomunkba azok, akiket 
egyébként a piacon, az utcán lehet 
elérni? Ugyanakkor meglévő gyü
lekezeteink is szüntelen misszióra, 
ébresztésre, evangélizációra szo
rulnak ! Hányán vannak köztünk a 
látszatkeresztyének, az alvók, a 
félszívűek?

Mi mindent teszünk azonban 
evangélizáció címén? Mert nem le
het minden ún. sorozatot evangéli- 
zációnak nevezni. Gond az is, va
jon kit, kiket lehet ilyen szolgálatra 
felkérni? Mert szólni erővel és ha
talommal nem minden igehirdető 
tud. Azt tanultam édesapámtól, 
mikor szószékre megyek, legyen 
ott bennem mindig á vágy, hogy az 
Ige súlya alatt megváltozzon a 
hallgatók élete.

A Missziói Bizottság próbálko
zásaira így figyeljünk oda. Tudjuk 
persze mi is, attól, ha mozgatjuk a 
fát, még nem lesz szél. De ölbe tett 
kézzel sem üldögélhetünk, hogy 
majd csak történik valami.

I  adjuk fel ellenkezésünket. Ne 
mondjuk: már megint mit akarnak 
ezek itt, mit erőlködnek megint, úgy
sem fog senki elmenni az országos, 
meg a regionális evangélizációkra!

„Állj fel, és mozdulj az Úrért!” 
1 énekli a Contitental Singers 
együttes. Állj fel, és ínozdulj, mert 
a mozdulatlanság maga a halál! És 
mi az Úr élő népe vagyunk.

Lupták György



Evangélikus Élet 1994. n o v em ber  13.

jf*ÍS G Y E R M E K E K N E K F I A T A L O K N A K

Már-már elviselhetetlenné vált a fájdalom.
A doktor már telefonált a mentőkért, 
s azok rövid időn belül meg is érkeztek.
Még aznap éjjel megműtötték...
„Látod, milyen hasznos dolog a fájdalom?” -  
mondta másnap az egyik nővér. -  „Rögtön 
jelzi, ha valami nincs rendben a szervezetedben, 
megkönnyítve ezzel az orvosok dolgát, akik így 
egyből tudják, hol keressék a bajt.”
Azt hiszem, így van ez „szívfájdalmaimmal” is: 
Amikor az fáj, hogy összevesztem a barátommal. 
Amikor utólag már fáj, hogy kinevettem valakit. 
Amikor fáj, hogy nem hallgattam Anyára.
Fontos dolog a fájdalom, mert jelzi a bajt. 
Tudom, Istenem, tőled van a fájdalom, 
mert Te ezzel is javunkat munkálod.

BEPILLANTÁS 
A PÉLDÁZATOK VILÁGÁBA

H o m o k ra  v ag y  k ő s z ik lá r a . . .?

Jézus a Hegyibeszéd végén így szól a hallgatóság
hoz:

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cse- 
lekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kő
sziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek 
az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak 
a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt 
alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, 
de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki 
homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöt
tek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköz
tek abba a házba; az összeomlott, és teljesen el
pusztult."

Ahhoz, hogy jobban értsük ezt a példázatot, jó 
tudnunk, milyen homokról van benne szó. Mert hi
szen épülhetnek házak a sivatagban is, ahol semmi 
egyéb nincs, csak homok, és mégis stabilan állnak. Itt 
azonban nem egyszerű homokról beszél Jézus, hanem 
arról a hordalékról, amit egy folyó visz magával, majd 
letesz, s így buckák, homokdűnék keletkeznek. A for
ró, száraz éghajlati viszonyok között előfordul, hogy 
egyes folyók az év bizonyos időszakában teljesen ki
száradnak. De mikor megkezdődnek az esőzések, újra 
megtelik medrük vízzel. Az áradatként robogó víz 
ilyenkor könnyen átszakíthatja, elsodorhatja a folyó
parton hordalékból épült buckákat. S ha ezekre vala
ki időközben házat épített, az áradat azt is magával 
ragadhatja.

Ezért a tapasztalt palesztinaiak inkább a köves 
dombokra építették házaikat, nem sajnálva a fáradsá
got, amit a sziklán való alapozás jelenthetett. De 
megérte, hisz a ház így állhatott biztos helyen.

Bizony, sokszor az emberek olyan dolgokra építik 
az életüket, ami nem biztos, nem tartós, és nem véd 
meg a próbákban. Ezzel állítja szembe Jézus az ő 
szavát, mint olyan dolgot, amelyre nyugodtan lehet 
építeni.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

K a k u k k to já s
Ebben a játékban összetartozó dolgok között kell 

rábukkanni arra az egyre, ami nem tartozik közéjük. 
A sorozatban négy alkalommal kell megtalálnotok, 
mindig négy dologból, hogy melyik az, amelyik nem 
illik a másik három közé. A három másikat az köti 
össze, hogy mindhárom egyazon bibliai történetben 
vagy példázatban szerepel. A  megoldáshoz nagy segít
séget nyújt Márk evangéliuma negyedik részének ala
pos ismerete! Beküldendő hétről hétre a kakukktojás, 
vagyis az a negyedik szó, amely nem illik (Mk. 4 
alapján) a másik három közé. De ez még nem minden!

Ä kakukktojások alapján ugyanis rá lehet bukkan
ni egy olyan történetre, melyből a négy hét folyamán 
megtalált „kakukktojás-szavakat” vettem. Ez a törté
net -  annyit elárulok -  János evangéliuma első fejeze
teinek egyikében található. (A másik három evangé
liumban is olvashatjuk, de a legkönnyebben Jánosnál 
ismerhettek rá.) A kakukktojások megtalálásáért fel
kínálok hétről hétre egy-egy pontot. A plusz történet 
kitalálásáért pedig annál több pont jár, minél hama
rabb bukkantatok rá. Most a harmadik forduló négy 
szavát közlöm, melyekből az egyik kakukktojás. De 
melyik? A választ Márk 4-ben keressétek! A megfej
tést legyetek szívesek keddig postára adni!

éjjel aratás

nappal húsvét

D a lo  - ló  -  u g rá s
Ahogy a mondás tartja: „A (dalo-) lónak négy lába van, 

mégis megbotlik.” Hát én is ezt tettem. Persze, hogy az 
„Előtted állok, drága Jézusom...” kezdetű ének nem a 416- 
os, hanem a 417-es az énekeskönyvben. Most azoknak köz
löm a nevét, akik a megszabott határidőn belül helyes meg
fejtést küldtek be. Nagyon örülök annak, hogy felnőtt olva
sóink között is akadnak, akik részt vesznek játékainkban!

Balogh Éva és Csoszánszky Márta (Budapest); Bánki Re
náta (Inota); Benke Zsuzsanna (Ajka); Dechert Anna (Ke
lenföld); Fancsali Ifjúsági Kör; ülés Adél (Egyházasdenge- 
leg); Magyarósi Henrietta (Várpalota); Mersva Ildikó (Vác- 
egres); Mészáros Szilvia (Homokbödöge); Németh Anita 
(Jánosháza); Németh Csilla (Somlószőlős); Sáli Imréné (Rá- 
bapaty); Till Antónia (Enying); Tóth Kálmán és Katalin 
(Budapest).

A megfejtők közül sorsolással választottuk ki a játék nyer
tesét: Németh Anitát. Mindannyiótoknak gratulálok!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

ÜT, IGAZSÁG, ÉLET -  ÉN VAGYOK!
Uram, nem tudjuk, hova mégy, nem ismerjük az 

utat, mondd, honnan tudnánk egyáltalán? Hisz nem 
ismerünk Téged sem igazán. Hol van, ahová elmentél, 
hogy helyet készíts nekünk? Milyen út visz arra? Hol 
az ösvény, ami arra vezet, ahol nincs több fájdalom, 
ahol fölszáradnak a könnyeink?

Uram, Pilátussal együtt kérdezzük: mi az igazság? 
Erre a kérdésre csak Te tudod a választ. Az egyetlen, 
helyes feleletet. Milyen igazság a Tiéd? Szelídségében 
is hatalmas erő? Félremagyarázhatatlan, kikezdhetet
len, szikla-szilárd -  és mégis hozzánk hajló jelenléted
ről tanúskodó igazság?

Uram, életnek vallód magad. Látod, tudod, mi 
hogyan élünk, mit tartunk a létezésről. De vajon élet-e 
a miénk? De vajon létezünk-e igazán, vagy halottak 
vagyunk? Mi a hosszú, sikeres élet titkát kutatjuk. 
Elkeseredett erőfeszítéseket teszünk, hogy legyőzzünk 
fenyegető betegségeket, életlehetőséget teremtsünk az 
utánunk következő nemzedékeknek. Miért mondod 
magadról mégis, ilyen egyszerűen, hétköznapian, 
hogy Te vagy az élet?

Utak hálózzák be a földet. Vannak sugárutak, csil
logók, díszesek, vannak forgalmas autópályák, gya
logutak, kiránduló ösvények. És vannak zsákutcák is.

Utak hálózzák be az emberiség történetét. Vannak 
dicsőséges útszakaszok, diadalívekkel; vannak egy
szerű, szürke, hétköznapi utak, amelyeken folyt, és 
folyik tovább a világ sorsa. És vannak zsákutcák is.

És ott vannak belső életünk útjai is. Vannak hosszú, 
egyenes szakaszok, vannak kanyargós ösvények, var
gabetűkkel. És vannak zsákutcák is.

Valaki egyszer azt mondta: csak két út áll az ember 
előtt: egy széles és egy keskeny. Középút nincs. És a 
kettő közül csak egy jut célba. Nekünk kell dönte
nünk. A tét: élet vagy halál.

Én vagyok az út -  mondta 0 . Az, amelyik célba ér. 
Amelyik az Atyához vezet. Nem könnyű vállalkozás 
RAJTA elindulni, járni. Mégis: öröm. Mert Ő vezet, 
jelenlétével bátorít, megtart a kísértések között, és 
megbocsátja elbukásainkat. Igaz úton vezet az Ő ne
véért. Hogy életünk legyen...

Mi az igazság itt a földön? Mit jelent ez a szó? Igaz 
eszméknek kikiáltott, szépen csengő szavak? Néhány 
kiválasztott kinyilatkoztatása? Netán bölcs gondola
tok, frázisok gyűjteménye? Vagy ököljog, amit vala
kik erőszakkal kényszerítettek ki? Pilátus után két
ezer éve még mindig aktuális a kérdés: mi az igazság?

Nincs igazság a földön, soha nem is volt! -  mond
ják sokan. Egyre többen. Mások azt mondják: igaz
ság ott van, ahol jog is van. Ezért harcolnak érte. 
Hogy emberibb legyen ez a világ, ez az élet. Vannak 
emberek, akik önjelölt prófétákként azt tartják ma
gukról, és azt is híresztelik, hogy az igazságot kizáró
lag és egyedül csak ők tudják, csakis ők képviselik az 
emberek között. Nem tűrnek alternatív igazságot, a 
magukét propagálják.

Élt egyszer Valaki, aki nem volt magamutogató 
igazság-birtokos, sem pesszimista „mindenmindegy”- 
igazú ember, még csak nem is fogát összeszorítva 
paragrafus-igazságokért küzdő bíró. Egyszerűen és 
szelíden az Isten igazságát hirdette a földön: azt, hogy 
szeret, és nincs vége! Bár elítéli a bűnt, de megkegyel
mez a bűnösnek Fia halála árán. Sokba került Neki 
az igazságunk: az IGAZSÁG feláldozásába.

Mindezt azért tette, hogy életünk, igazi életünk 
legyen...

Élet. Két évszám közötti gondolatjel? Rövidke vo
nal, amely mindössze néhány évtizednyi időt jelez? 
Porbahulló, nyomtalanul eltűnő percek, órák, napok 
füzérét? Beteljesületlen vágyakat? Végkimerülésig tar
tó robotot? Mozdulatlan tétlenséget vagy felpörgetett 
élethabzsolást? Valaki mondja meg, milyen az élet!!! 
Mi az élet? Milyennek kellene lennie valójában?

Ránk bízatott, mióta megszülettünk. Nekünk kell 
gazdálkodnunk vele. Felelősek vagyunk érte. És nem
csak a sajátunkért, az embertárséért is. Fel tudjuk 
fogni ezt igazán?

Életet kaptunk és életet adunk. Továbbplántáljuk 
a létet: munkatársak vagyunk a Csoda-teremtésben.

ÉLETET kaptunk, hogy adjuk tovább. ÉLETRE 
hívattunk, hogy ne a halálé legyen az utolsó szó. 
ÉLETÜNK az Isten ÉLETÉBE került. Mert csak így 
születhet újjá a világ. Új, csodálatos Teremtéssé. Mi, 
mindannyian örök életre hívattunk, és részt vehetünk 
a Csoda-teremtésben. Életté válhatunk a világ számá
ra, életadóvá az ember-testvér számára. Ez a legcso
dálatosabb dolog, amit tehetünk!

Isten Jézus Krisztusban Maga lett a világ Élete, ott, 
a keresztté feszülő Szeretetben. A Te Életed is...*

Uram, tudom, hogy Te vagy az út, az egyedül 
célbaérő. Tudom, hogy Te vagy igazságom az Atya 
előtt. És Te vagy az élet is, ami vár, ott, a Másik 
Oldalon.

V. GY.

MOLNÁR BÉLA JÓZSEF:

M in d e n  s z á m  m á s s a l  
b e s z é l

Ki dönti el,
melyik mag kell vetésre, 
és hogy már mehet, 
ki dönti el, hogy feltörhető 
az alabástrom edény, 
ki dönti el, hogy kinyílt a bank, 
és mínákra vár,
ki fog szólni, ha nagyothallók leszünk, 
és a tetőkről kell kiabálni, 
ki lökdös, ha a falu szélén kiabálnak, 
és tisztítanom kell a lámpást, 
ki dönti el, 
ki mondja meg, 
ki beszél majd, 
ki nyit ajtót,

ki nyit ajtót, 
a kopogtató, 
vagy a bennülők,
kinyit ajtót, V.r.ffrrr I

és ha zárt lesz,
kívülről,
belülről,
mindenhol,
át tud lépni majd,
vagy az csak egyszer volt,
be fog törni,
vagy csak benn lesz,
akkor is,
ha a torlasz,
az akadály,
kívül-
belül,
én,
te,
ő,
mi vagyunk?
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Élt 35 évet!
Emlékezés Radnóti Miklósra

Barátaim, ha rövid a papír,
az ember akkor apró verset ír;
higgyétek el, a rövid is elég,
meghalok, s úgyis minden töredék, (Röviden)

„,A gyökérben erő surran, 
esőt iszik, földdel él 
és az álma hófehér.”

Ötven évvel ezelőtt, 1944. november 6 . és 10. között 
Győr mellett, Abda községben nyilas és német gyilko
sok megölték a költőt, a fasizmus elleni tiltakozás 
egyik nagy lírikusát. A költőt, akinek emberi helytállá
sa és költői magatartása a haláltáborok borzalmai kö
zepette is a hazája, a népe, a világ sorsáért való aggódá
sig emelkedett. Erről tanúskodnak később megtalált 
mélyérzésű versei, melyek az iskolai katedrák és az 
előadói pódiumok népszerű, de szomorúan szép soraivá 
lettek. Most szándékosan nem ezeket idézem. Alig is
mert komoly, szép sorait választottam: emberi, baráti 
érzésének szép kifejezőit. Kosztolány i  Dezső te
metésén írta „Ének a halálról" c. versét

A sír felett szitál az őszi köd, 
korán van még s íme este lett.
Sötét egünkre lassan színezüst 
koszorút fon a súlyos fáklyafüst

s felrebbenő madár fenn sírdogál!
A lélek oly ijedt és lebbenő, 
akár a hűs könnyszárnyú felleg, 
melyre forró csillagok lehelnek.

A test pihen vermében hallgatag, 
rögök nyugalmas sorsát éli lenn, 
szétoszlik, szomjas gyökér felissza 
s zöld lobogással tér újra vissza,

törvény szerint! s oly szörnyű, szörnyű így, 
mi egy világ volt, kétfelé kering! 
vagy bölcs talán? a holttest tudja itt.
Őnzd Uram, a lélek útjait.

Tény, hogy Radnót i t  már kezdő költőként sokat 
foglalkoztatta a halál gondolata.

Elégia Juhász  Gyula halálára c. versében utal a 
költő hosszúra nyúlt „elborulására”:

ö t  évig laktam városodban, 
s nem láttalak sosem. Négy fal között 
csomós sötétben éltél távol és 
nem érdekelt e földi tartomány...

Babits Mihály  halálára írt hosszú verséből is — 
sajnos -  csak rövid részletre van hely:

Látjátok, annyi szenvedés után most 
pihen e hűvös, barna test.
Csak csont és bőr és fájdalom.
S akár a megtépett, kidőlt fatörzs 
évgyűrűit mutatja, 
bevallja ő is gyötrött éveit.
Csak csont és bőr e test.
De most a nemzeté is
csak csont és bőr és fájdalom. íme,
Balázs, kihez könyörgött, vedd karodba!
Ó, requiem aeternam dona ei...Domine!
Halott keze nem fogja már a tollat, 
béhunyt szeme nem lát több éjszakát.
Örök világosság, kibomló égi láng 
röppen felé a földi füstön át.

Emlékezést kellett volna írnom a fiatalon eltávozott 
(eltávolított) költőről? Legszebben, leghitelesebben 
emlékeznek reá saját versei, emlékezései költő társaira. 
Mert tudott emlékezni! és nemcsak a halottakra. Egyik 
legszebb írása volt a professzorához, költő-társához írt 
KÖSZÖNTŐ (Egy Sik Sándor-ünnepély prológusa)

ötven év?
kit ünnepeltek, annak nincs kora.
A költő hangja száll, 
visszhangja támad s hallható 
a néma, s mégis harsogó időben.

Egy költőt ünnepeltek itt, 
ki Krisztust kiált, mikor 
az erőst is megtörte már a próba, 
s bárány helyett a farkast hirdeti 
s kemény öklére büszke Európa.
Egy költőt ünnepeltek itt, 
ki mindenkit megért és sohasem ítél, 
s „csak tiszta test, akár az encián, 
és lélek, mint fenyvesorai szél.”

Társát köszönti most a gyermek, 
lélek a lelket, aki eretnek 
hadak között hűségre példakép; 
fiú köszönti apját, egy hitvány 
korban leikéhez hű tanítvány!

Sebeiken Pálma

N y o lc a d ik  e c lo g a
KÖLTŐ
Üdvözlégy, jól bírod e vad hegyi úton a járást, 
szép öregember, szárny emel-é, avagy üldöz az ellen? 
Szárny emel, indulat fiz s a szemedből lobban a villám, 
üdvözlégy, agg férfiú, látom már, hogy a régi 
nagy haragú próféták egyike vagy, de melyik, mondd?
PRÓFÉTA
Hogy meiyik-é? Náhum vagyok, Elkós városa szült és 
zengtem a szót asszír Ninivé buja városa ellen, 
zengtem az isteni szót, a harag teli zsákja valék én!
KÖLTŐ
Ismerem fis dühödet, mert fennmaradott, amit írtál. 
PRÓFÉTA
Fennmaradott. De a bűn szaporább, mint annak előtte, 
s hogy mi a célja az Ümak, senkise tudja ma sem még. 
M ert megmondta az Úr, hogy a bő folvamok kiapadnak, 
hogy megroggyan a Kármel, a Básán és a Libanon 
dísze lehervad, a hegy megrendül, a tfiz elemészt majd 
mindent. S úgy is lön.
KÖLTŐ
Gyors nemzetek öldösik egymást, 
s mint Ninivé úgy meztelenül le az emberi lélek.
Mit használtak a szózatok és a falánk fene sáskák 
zöld felhője mit ért? hisz az ember az állatok alja!

Falhoz verdesik itt is, amott is a pötty csecsemőket, 
fáklya a templom tornya, kemence a ház, a lakója 
megsül benne, a gyártelepek fülszállnak a füstben.
Égő néppel az utca rohan, majd búgva elájul, 
s fortyan a bomba nagy ágya, kiröppen a súlyos ereszték 
s mint legelőkön a marhalepény, úgy megzsugorodva 
szertehevernek a holtak a város téréin, ismét 
úgy lön minden, ahogy te megírtad. Az ősi gomolyból 
mondd, mi hozott most mégis e földre?
PRÓFÉTA
A düh. Hogy az ember
újra s azóta is árva az emberforma pogányok
hadseregében. -  S látni szeretném újra a bűnös
várak elestét s mint tanú szólni a késéi kornak.
KÖLTŐ
M ár szólták S megmondta az Úr régen szavaidban, 
hogy jaj a prédával teli várnak, ahol tetemekből 
épül a bástya, de mondd, évezredek óta lehet, hogy 
így él benned a düh? ilyen égi, konok lobogással?
PRÓFÉTA
Hajdan az én torz számat is érintette, akárcsak 
bölcs Izaiásét, szénnek az Úr, lebegő parazsával 
úgy vallatta a szívem; a szén izzó, eleven volt, 
angyal fogta fogóval s: „nézd imhol vagyok én, hívj 
engem is el hirdetni igédet”, -  szóltam utána.
És akit egyszer az Úr elküldött, nincs kora annak, 
s nincs nyugodalma, a szén, az az angyali, égeti ajkát.
S mennyi az Úrnak, mondd, ezer év? csak pille idő az!
KÖLTŐ
Mily fiatal vagy atyám! irigyellek. Az én kis időmet 
mérném szörnyű korodhoz? akár vadsodru patakban 
gömbölyödő kavicsot, már koptat e röpke idő is.
PRÓFÉTA
Csak hiszed. Ismerem újabb verseid. Éltet a méreg. 
Próféták s költők dühe oly rokon, étek a népnek, 
s innivaló! Élhetne belőle, ki élni akar, míg 
eljön az ország, amit igéit amaz ifjú tanítvány, 
rabbi, ki bétöltötte a törvényt és szavainkat.
Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az az óra, 
már születőben az ország. Hogy mi a célja az Úrnak, -  
kérdém? lásd az az ország. Útrakelünk, gyere, gyűjtsük 
össze a népet, hozd feleséged s mess botokat már. 
Vándornak jó társa a bot, nézd, add ide azt ott, 
az legyen ott az enyém, mert jobb szeretem, ha gőcsörtös.

Lager Heidenau, 
Zagubica fölött a hegyekben, 1944. VIII. 23.
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EGY ÜNNEPI HÉTVÉGE BÉKÉSBEN
(F olyta tás az 1. oldalról)

A község új haranglábja 
Csabaszabadiban

és a lakosság elköltözése folytán 
ott elnémult. Most itt az új község
ben szólalt meg újra a felszentelési 
szertartás során.

A püspök igehirdetésében Jézus 
szavát idézte: „Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan..." Haranglábat és ha
rangot mindig egy közösség állít 
magának, nem egy ember. Ez ad jelt 
az ünnepre, az idő múlására és arra, 
hogy figyeljünk egymásra! Október 
23-a előestéjén arra is figyelmeztet, 
hogy a szabadság felelősség, felelő
sek vagyunk egymásért. Együtt, 
egymásért érdemes csak élni. Hir
desse ez a harang: „Gondolj Istenre, 
gondolj a másik emberre!”

Kesjár Mátyás polgármester megnyitót mond

Táborszky László esperes az 
egyházmegye nevében mondott 
köszöntést a község egy éves szüle
tésnapján: „A harangláb néma jel, 
de a benne lévő harang hangosan 
beszél: Figyelj a szavamra minden 
hívő lélek. Én az Úrhoz hívlak, hoz
zá én kísérlek.”

Ünnepi műsor keretezte az egy
házi szertartást. Kis iskolásgyer
mekek szavaltak, nagy költők kö
zösségről tett vallomásából. 
A megszólaló harang pedig a nagy 
számban megjelent községbelieket 
könnyeztette meg és látszott az ar
cokon az öröm.

Eltelt a nap. Három helyen négy örvendetes esemény -  úgy gondolom -  még 
sokáig fogja a Viharsarok népét emlékeztetni arra, hogy Isten kegyelmes 
szeretete nem múlott el és még tartogat számunkra újabb ajándékokat, tszm

Emléktábla avatás Malomsokon likus Szigethy Lajost, egyúttal leleplezte a márványtáblát. Megható volt a Szigethy rokonság jelenléte és a környékbeli evangélikusok nagy száma. A család nevében le- vélbeni üzenetet küldött dr. Pósfay 
György lelkész.Az avatóünnepség szeretetven- dégséggel zárult, ahol a szives vendéglátás mellett Szigethy Lajos verseit és egyházi zenét hallgathattak a résztvevők.

H. Szabó Lajos 
a Malomsoki Baráti 

Kör nevében

Az egykor Győr, ma Veszprém megyéhez tartozó Malomsokon, a helyi Baráti Kör kezdeményezésére, az önkormányzat és az Evangélikus Gyülekezet összefogásának eredményeként 1994. szeptember 18-án márvány táblát avattak, a falu nagy szülötte, dr. Szigethy Lajos lelkész, tanár, iró és költő emlékére.Dr. Szigethy Lajos 1863. szeptember 18-án, a lelkészcsalád ötödik gyermekeként született Malomsokon (Apja Szigethy Dániel 1853-1899 évek között volt lelki- pásztora az ottani evangélikusoknak.) Bár fiatalon távol került szülőfalujától, mégis, ha tehette részt vállalt faluja közösségi életében.

professzor megható ünnepi beszédben mutatta be a nagy evangé-

Többek között közreműködött a

M e g e m lé k e z é s  S z a la tn a i  R e z ső  h a m v a in á l
Nőegylet, az ifjúsági énekkar és az 
önkéntes tűzoltóság alapításában. Az 1889. február 3-án alakult Malomsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület alelnökeként ő avatta fel azt a zászlót, mellyel emléktáblája 
előtt tisztelegtek a mai tűzoltók. Idősebb korában pedig színvonalas írásaiban gyakran és szeretettel emlékezik szülőfalujára, boldog gyermekkora színhelyére. Mindezt 
a Harangszó és a Képes Luther- Kalendárium hasábjain gyakran olvashattuk.

A malomsoki lelkészlakon elhelyezett emléktábla avatásán elsőként a baráti kör titkára emlékezett dr. Szigethy Lajos malomsoki kötődésére, majd dr. Fabiny Tibor

Október 25-én, Szalatnai R. Re
zső születésének 90. évfordulóján a budai farkasréti temetőben megemlékező csoport vonult az író urnájához. Az alkalmat a Magyar írók Szövetsége, a Rákóczi Szövetség és a Rátkai Márton Klub szervezte. Jelen volt az író leánya, Szalatnai 
R. Judit és a szlovákiai magyar írók részéről Mayer Judit ny. szerkesztő, lektor. Beszédet mondott a pozso
nyi tanítóképző és gimnázium volt növendékei nevében Besey László, Szalatnai pozsonyi diákjai közül dr. 
Gazdag Imre, továbbá az anyanyelvi konferencia elnöke, Pomogáts

Imre és az Esterházy János Emlék- bizottság elnöke, Stelczer Elemér. Az ünnepséget dr. Molnár Imre, a Rákóczi Szövetség főtitkára vezette. Végül szót kért és_ áldást mondott dr. Zsigmondy Árpád lelkész. A megemlékezés a Himnusz elének- lésével ért véget.
Ráchel Rezső, aki utóbb írói nevét használta, a háború végén Pozsonyban került dr. Schulek Tibor tábori lelkésszel személyes kapcsolatba. Schulek bizalmas szavai szerint az evangélium irányt és erőt adóan szólt bele a felvidéki magyar evangélikusság fiának életébe. -

„Ne engedj megfeledkeznem tanítóim példájáról”
(Folytatás)

Az újszövetségi teológiai tudomány avatott művelő
jének ismertük meg dr. Kiss Jenő  professzort. 
A két Korinthusi, a Filippi-beliekhez írt levél s János 
evangéliumának magyarázatát hallgattuk nála. Élénk 
szemináriumi munkára fogott bennünket. Kitűzött té
mák kidolgozása és a hozzáfűzött bírálatok elkészítése 
kötelességünk volt. Előadásaiban jegyzetei fontos sze
repet kaptak. Leginkább felolvasott. Érdekes hanghor
dozással közölte mondandóját. A Galáciai levél magya
rázata című munkája azidőben került ki a nyomdából. 
A Görög-magyar újszövetségi szótárt, amelyet ő szer
kesztett, nem nélkülözhettük tanulmányaink során. 
Nemegyszer otthonában kollokváltunk az Alsólövérek- 
ben lévő családi házukban. Gyengélkedő feleségével 
együtt mindig szeretettel fogadott bennünket. Legidő
sebb fiával, Jánossal teológustársak voltunk, s a jó 
barátság meleg szálai fűztek össze több esztendőn ke
resztül. Mély sebet kellett hordoznia a harmadéves m. 
kir. Ludovika Akadémikus Jenő fia korai halála miatt. 
A katonai dísztemetése alkalmával mi, teológusok is 
együttérző részvéttel álltunk a koporsó mellett. Meg 
kellett érnie legfiatalabb fia szerencsétlenségét is, aki 
egy kézigránát felrobbanásakor súlyos és maradandó 
sebeket kapott. Soproni látogatásaimkor többször fel
kerestem. Közelünkben lakott a Lejtő utcában. Ha
szonnal számoltunk be életünk eseményeiről. Szeretet
tel emlékszem ezekre a beszélgetésekre, a Jószomszé
di” viszonyunkra. Sírköve, amelybe az 1889-1978 év
számok vésettek be, arról is beszél, hogy vele a legma
gasabb kort megért professzorunk távozott el az élők 
sorából. Az ige pedig, amely messze túl mutat az évek 
számán, nekünk, akik még úton vagyunk, reményt kel
tő vigasztalás: „Halál! Hol a te fullánkod?” lKor 
15,55. Elhunytakor 89 éves volt. Joób  Olivér,  
Gosztola  Lász ló  és Krámer György  végezte a 
végtisztesség szolgálatát.

Kis csokrom fogyó virágai közül az utolsót Lie.  
Dr. Karner Károly  síri pihenőhelyére helyezem.

Professzoraink közül legelsőként őt ismertem meg, s 
vele maradtam meleg, személyi kapcsolatban legto
vább. Haláláig. Sírkövén 1897-1984, s a hívő tudós 
egész élete tapasztalatait összetömörítő rövid hitvallása 
„Hű az Isten" olvasható. Egyik legképzettebb és legter
mékenyebb exegétánk volt az újszövetségi területen. Az 
újszövetségi görög nyelvnek és kortörténetnek szakava
tott ismerője és ismertetője. Tudása, mint azt egy ré
gebbi tanítványa leírta, .félelmetes" volt. Számos 
könyve s számtalan tanulmánya és előadása bizonyítja 
ezt. Alaposan fe l kellett a kollokviumokra és a vizsgák
ra készülnünk. Mellébeszélést nem tűrt. Volt mércéje. 
Igényes volt a tudásra -  javunkra. Bevont a Keresztyén 
Igazság című folyóirat adminisztrációjába. Az idős, 
nyugdíjas Haniffel Sándor bácsival voltunk segítségére 
a levelezésben, s a lap expediálásában. Bizalmas csa
ládtaggá is váltam teológuséveim egyikében. A szülők 
bizalmából a három Karner kislányt: Ilust, Anikót és 
Györgyit jó idő esetén sétálni vihettem vasárnap délutá
nonként, hol az Erzsébet-kertbe, hol a közeli erdőkbe. 
Pompás uzsonna volt hazatértünkkor a jutalmam. 
1951-ben Karner Károly is a budapesti Evangélikus 
Teológiai Akadémián folytatta professzori működését. 
1958-ban megtiltották, hogy az Akadémia épületébe 
belépjen. Idő előtt kényszernyugdíjba küldték. Haza 
kellett költözniök Sopronba. Itt az ígért állás, foglal
koztatottság elmaradt. Nehéz anyagi körülmények kö
zé került a család. Isten hűsége megőrizte az elkesere
déstől, s munkakedvét sem veszítette el. Nyolcvanéve
sen még alkotott és publikált. Fényképét itt őrzöm 
közelemben. Könyveiből ma is sokat tanulok. Felesége, 
Ilus néni az egyetlen, aki a professzor-feleségek közül 
ma is él. 90. évében jár. Leányai ma már unokás nagy
mamák. Mindnyájan tapasztalják: „Hű az Isten, aki 
nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedheti
tek...” lKor 10,13 Temetésén Krámer György  és 
Sz im on  János  szolgáltak.

Zoltán László

Országos Esperesi Értekezletre gyűltek össze az egyházmegyék vezetői október 11-én az Üllői úton.Részletes beszámolók után megvitatták a közeli jövő feladatait. Fel kell készülniök az egyházmegyéknek, de a kerületeknek és az országos egyháznak is arra, hogy az új Bíráskodási törvény értelmé
ben megválasszák a különböző szinteken a független bíróságokat. Már írtunk arról, hogy 136 bírót kell választani a bíróságokba. Jelölni pedig még ennél is többet, hogy legyen kikből választani!Adminisztrációs és más elosztási 
kérdések után volt egy téma, mely- lyel bővebben is foglalkozni kell:

ÉBREDEZIK 
A NÉPFŐISKOLA

Ennek a témának előadója Sze- 
verényi János ifjúsági lelkész volt,

Evangélikus Élet 1994. n q v em bér  13.

Jövőtervezés
aki rövid ismertetésében kitért a népfőiskola céljára, a hivatásbeli szolgálatra, nevelésre. A népfőiskola evangélikus sajátosság. Dániában is, és nálunk is egyházunk volt a kezdeményező. Az utóbbi években több katolikus, református és más népfőiskola is kezdett működni. Egyházunkban jelenleg csak Sárszentlőrincen működik evangélikus népfőiskola -  sajnos, meglehetősen csendben!

Szeverényi János tervezetet is nyújtott be népfőiskola megnyitására. TELEKGERENDÁSON van erre örvendetes lehetőség. „Jó 
adottságok -  Magyarország „éléskamrájának” közepén -  az Állami 
Gazdaság volt központi épülete. 700 személyes felszerelt konyhával, ebédlővel, színházteremmel, 
három oktatásra alkalmas terem
mel, csodálatos nagy udvarral. Az

épülettől néhány száz méterre egyházunk egyik legszebb temploma, 
gyülekezeti házzal. Csend, nyuga^  lom, szinte idilli állapot.”A téma előadója még a nevét isN 
javasolta: Sztehlo Gábor Evangéli
kus Népfőiskola.Igen figyelemre méltó gondolatok hangzottak el ebben az előadásban. Rendkívül fontos, halaszthatatlan szolgálatot lehetne itt 
elkezdeni, ami később bővülhetne, szakosodhatna (szükséget szenvedők, cigányok, leányanyák, elváltak, kábítószeresek stb. közötti 
munka). Következő lépésben feltámadhatna több alkalmas helyen is hasonló népfőiskolái munka.

A népfőiskola régi növendékei, barátai imádkozhatnak és segít
hetnek abban, hogy ne csupán javaslat és ötlet legyen az, ami e rö
vid beszámolóban elhangzott.

Evangélikus Értelmiségi Műhely
„Só vagy tűkör?” -  volt az egyik 

témája az október 14-i EÉM-nek, 
amely azt a kérdést taglalta, hogy 
a keresztyén életformának a körü
lötte zajló események egyszerű el
fogadása, azokba való passzív be
épülése-e a karakterisztikuma, 
vagy inkább „só”-ként azok aktív 
befolyásolása, azokban való tevé
keny részvétel-e? Dr. Hafenscher 
Károly vetette fel ezt a kérdést elő
adásában, amelyet élénk vita köve
tett.

A felszólalók egységesek voltak 
a „só” szerepet illetően, különböző 
nézetek kerültek elő azonban a 
„tükör” magatartás tekintetében. 
A kereszténységnek az is feladata 
-  érveltek hogy hű tükörként 
vetítse vissza az adott társadalom 
valós, nem manipulált, hatalmi 
szempontok által nem „korrigált” 
képét; „reflektálnia kell” a keresz
ténységnek a társadalom esemé
nyeire, azzal a hittel, hogy ily mó
don ,Jobbá formálódásra” befo
lyásolhatjuk. Együtt vallották ugyanakkor a hozzászólók az elő
adóval, hogy az egyház nem lehet a társadalomnak valamilyen alter- 
ego-szerü „tükörképe”.

A Műhely rövid, alig kétórás al-

Szalatnai később egyházunk országos presbitériumának tagja volt, és gyakran írt az Evangélikus Életbe. Mint könyvtári szakember, lelké
szeinket buzdította a könyvtárak használatára. Lapunkban ő tette közzé egy skandináv kutató fölfedezését, hogy a morvaországi Co- menius, a cseh testvérek püspöke, a sárospataki professzor tolla alól kiszaladt ez a pár szó: „nem, nem Comenius, Szeges az én nevem”, s a menedéket és katedrát adó magyarokat ezért emlegette olyan szeretettel együtt morva népével. Szalatnai Rezsőről lapunkban a későbbiekben még megemlékezünk.

Dr. Zsigmondy Árpád
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munkálkodó testvéreket. 
EVANGÉLIKUS DIAKÓNIAI 

TESTVÉRKÖZÖSSÉG

Augusztus van, tombol a nyár, a 
hírek szerint a hőség rekordokat 
dönt meg, de itt, a lelkészlakban 
most elviselhető a meleg. A fél évszá
zaddal előtti építési stílusnak most 
élvezzük az előnyeit, mert a vastag 
falak és a magas szobák miatt hűvös 
maradt az épület. így talán köny- 
nyebben megy a munka. Dolgozunk. 
Nem sok szó esik. És, hogy miért 
ilyen szomorkás a hangulat? 50 év 
után nagyszüleim elköltöznek. 
A szobák lassan kiürülnek. A falak
ról lekerülnek a díszek, és a képek. 
Bútorokat tologatunk, a folyosón 
pedig gyűlnek a dobozok és a ládák, 
tele egy élet emlékeivel. Ahogy a 
tárgyakat óvatosan rakosgatjuk, né
ha megkérdezem, hogy honnan és 
mire való, s nagypapám lassan- 
lassan mesélni kezd. Megelevenedik 
egy számomra ismeretlen régmúlt vi-

kalma valójában csak keveseknek 
nyújt lehetőséget arra, hogy véle
ményüket kifejthessék. Ezért úgy 
gondoltuk, hogy kérdőíveket 
adunk közre a műhely aktuális té
máiban, amelyek megválaszolásá
val kinek-kinek módjában áll sze
mélyes véleményét is közkinccsé 
tenni, és így az „alkotó műhely”- 
munkában közvetlenül részt venni. 
A kérdőíveket azután a legköze
lebbi alkalomra összesítjük, és az 
így kialakult jellemző képet ismer
tetjük.

Ezt a lehetőséget szeretnénk ki
terjeszteni az Evangélikus Élet ol
vasói számára is, amikor most köz
readjuk ezeket a Műhely-ben köz
zétett kérdéseket a lapban is, és 
váijuk válaszaikat a kitöltött kér
dőíveken. A kérdések egyes gyüle
kezeti közösségeket talán arra is 
indítanak, hogy ezeket maguk kö
zött is megvitassák, s ha így volna, 
különös érdeklődéssel várjuk e közös bölcsességgel kialakított vála
szokat. A válaszok összesítését, értékelését az Evangélikus Életben 
természetesen közreadjuk.A másik témakört „Egyházunk 
anyagi kérdései” címen dr. Sólyom 
Jenő egyházkerületi felügyelő is
mertette. Erről itt nem szükséges 
összefoglalót adnunk, hiszen az 
Evangélikus Élet hasábjain három 
cikkben olvashattunk egyházunk 
anyagi helyzetének tényeiről, an
nak részletes elemzéséről előadónk 
tollából (Ev. Élet. 1994. augusztus

lág, ami tele volt küzdelemmel az 
életért, családért, egyházért. Nagy
apám a pápai kollégiumi évek után 
a soproni egyetemen végezte el a teo
lógiát. Tábori lelkész gyanánt kato
náskodott pár hónapig Szombathe
lyen, majd Sárszentlörinc, Enying, 
Siófok, Győr után, ahol hosszabb- 
rövidebb ideig dolgozhatott, a végál
lomás Kaposvár.

A háború miatt 45 tavaszán ide már 
csak kis bőrönddel, mellékutakon, 
gyalog érkezett segédlelkésznek.

A családalapítás sem volt könnyű 
abban az időben. A tüzelő ára de 
sokszor kellett orvosra, gyógyszerre, 
és ilyenkor a legkisebb szobába hú
zódott nagyapám. Nagymamám itt 
főzött, itt aludtak, itt éltek. De nem 
csak anyagi gondok gyötörték őket, 
a lelkészek akkoriban megtűrt em
berek voltak, akiket nézetük miatt

14., 21. és 28.). E témakörben ezért 
most inkább híveinkhez és olvasóinkhoz fordulunk kérdőívünkkel, 
véleményüket várva az arra adott válaszokkal.

Kérjük, hogy a kitöltött kérdőíveket az újságból vágják ki, te
gyék borítékba és

legkésőbb november 15-ig adják 
postára,

hogy a legközelebbi alkalmun
kon, illetve az Evangélikus Élet azt 
követő számában a kiértékelését közre tudjuk adni.

Poós László 
presbiter

*
Itt hívjuk fel az érdeklődők figyel

mét. hogy a legközelebbi Evangélikus 
Értelmiségi Műhelyt

november 18-án, pénteken tartjuk, 
18.30-kor

a Deák Téri Gimnázium dísztermében 
a következő napirend szerint: *

1. Előadás és megbeszélés MERRE? 
címmel, amelyben Szebik Imre püspök 
próbálja meg előrevetíteni egyházunk 
fejlődésének útját a soron következő 
évtizedre.

2. Dr. Hafenscher Károly, tart elő
adást Ökumené a családban címén.

3. Az „Egyházunk anyagi kérdései” 
és a „Só vagy tükör” kérdőívekre adott 
válaszok ismertetése.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk 
és várunk!
(Levelezési cím : Dr. Hafenscher Ká
roly, 1052 Budapest, Deák tér 4.)

sok támadás ért. Istenbe vetett hitük 
azonban átsegítette őket minden 
szenvedésen és nehézségen.

1970-ben nagy megtiszteltetés és 
feladat várt rá: esperessé választot
ták!

Nagypapám élete a szolgálat lett, 
és ettől a szolgálattól most nehéz 
szívvel válik meg.

Az idő azonban könyörtelen, jön
nek a fiatalok, hogy az idősebbektől 
átvegyék a stafétabotot, s miután ö 
tudja, hogy jó kezekbe kerül a ka
posvári gyülekezet, megnyugodva 
néz körül a kiürült lakásban. Lassan 
befejeztük a csomagolást, és egyelő
re vége szakad az igaz mesének is, de 
remélem, hogy még sok-sok éven át 
hallgathatjuk nagypapám szépre, jó
ra tanító szavát.

Dubovay Angelika 
15 éves

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KÉRDŐÍV

Véleménye szerint milyen forrásból kellene biztosítani a jövőben 
az evangélikus egyház (általában az egyházak) működéséhez szük
séges anyagiak fedezetét? (Csak a gyülekezeti szinten felhasznált, 
közvetlenül a hitéletet biztosító pénzekről beszélünk itt, függetle
nül az egyházi intézmények, pl. iskolák állami támogatásától.)

1. A hívek önkéntes adományából, minden állami hoz
zájárulástól függetlenül.

a) Mindenki annyit adjon, amennyit a szíve diktál.

b) Szükséges irányelvek, elvárások kimondása, pl. 
a jövedelem 1-2%-a.

2. Az állami támogatás igénybevételével.
a) Az egyházaknak adott adomány legyen levon

ható az adóalapból.
b) A jövedelemadó egy bizonyos százalékát kapja 

az adófizető által megjelölt egyház.
c) A jövedelemadó egy bizonyos százalékát osszák 

szét statisztikai arányoknak megfelelően az 
egyházak között.

d) Az állami költségvetésből kapjanak évente az 
egyházak valamilyen arány szerint.

e) Egyéb.

- - - - - - - - - - - - - - - - ^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A z én nagyapám
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/----------- N A P R Ó L  N
Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélöszéke elé. 2Kor 5,10.

VASÁRNAP Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! Zsolt 84,5 (Jel 7,16—17; 
Mt 25,31-46; Róm 8,18-23 (24-25); Zsolt 50). A zsoltárokban sokszor hangzik fel az „Úr házában” lakozás öröme. A boldog templomozók, a gyülekezetben Istent dicsérők serege méltán örülhet Isten közelségének. Az egyházi esztendő végén ez a zsoltárvers előre viszi tekintetünket az „örök hazára”. Sok lakóhely van ott, melyet Jézus készít övéinek. Ezért boldogok, akik ma ennek hírét hallják és 
örök lesz boldogságuk majd odaát.
HÉTFŐ Igyekezzetek még jobban megerősíteni elhi- vatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek nem fogtok megbotlani soha, és így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítünk, Jézus 
Krisztus örök országába. 2Pét 1,10-11 (Dán 2,44; Lk 19, 11-28; Jel 11, 3-14). Elhívott és kiválasztott minket Isten, amikor Jézus nevére megkereszteltet
tünk. Nap mint nap kell erősítenünk ezt a tudatot. 
Vissza az alaphoz, hogy mindig erősebben álljunk. Ahogy Luther erőt merített ebből, úgy tegyünk mi is. Ez az erő arra is elegendő, hogy botlásoktól megőrizzen; ha elbotlunk, kegyelemből felállhas
sunk és kegyelemből az örök országba is bemehes
sünk.
KEDD Jézus mondja: Ha valaki nekem szolgál, en
gem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbe
csüli az Atya. Jn 12,26 (Józs 24,24; lMóz 19,12-19; Jel 11,15-19). Csak teljes szívvel és odaadással értel
mes szolgálni. A szolga és Ura összetartoznak, egy ritmusban, egy ügyért élnek. Hűséges szolgájáról 
nem feledkezik meg a gazda, Atyánk arra méltat, hogy nemcsak a földi életben, de az örökkévalóság
ban is követhetjük. A „megbecsülés” az ajándékból 
kapott üdvösség lesz.

SZERDA Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem, telkemet felüdíti. Zsolt 23, 2-3 (ÍJn 2,2; Lk 13, (1-5) 6-9; Róm 2,1-11; Jel 20,1-3). Étel és ital embernek és állatnak életet megtartó szükséglete. A pásztor ezt keresi a nyáj számára, Isten ezt nyújtja minden teremtményének. De nem mindegy, hogyan élünk vele és hogy észrevesszük-e: kenyéren és üdítő vízen túl az „élet kenyerét” és az „élő vizet” is adja nekünk!
CSÜTÖRTÖK Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének Jak 5,16 (Zsolt 50,15; Lk 21,11—19; Jel 20, 4-6). Imádság és erő összetartoznak. Úgy is, hogy erő kell az imádsághoz, le kell győzni fáradtságot, közönyt, kételkedést, de úgy is, hogy éppen az imádságból fakad az erő. A hívő ember buzgó könyörgése „hegyeket mozgathat”. Az egyház története gazdagon mutatja a példákat, de jó, ha saját életünk tapasztalata is erősíti ezt a meggyőződésün

ket.
PÉNTEK Egyetlen szó sem  ̂veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket az Úr Izráel házának tett. 
Mind beteljesedett. Józs 21,45 (ApCsel 13,23; 2Thess 1,3-10; Jel 20, 7-10). Isten ígérete nem pusztába kiáltott szó. A világ teremtésekor adott ígérete I Ábrahám-Izráel-Dávid vonalán Jézusban beteljese- I 
dett. Hogyne teljesedne hát be az az ígérete, melyet I néked Jézus által adott megszentelt életre, halálból j 
feltámadásra és örök életre.
SZOMBAT Isten elhívott minket nemcsak a zsidók, I hanem a pogányok közül is. Hóseás szerint is ezt I 
mondja: „Azt a népet, amely nem az én népem, | hívom az én népemnek, és azt amelyet nem szeretek, j 
szeretett népemnek.” Róm 9,25 (2Kor 5,1-10; Jel I 
20, 11-15). Istené a föld és mind a rajta lakók. Nem S személyválogató, a meghirdetett üdvösség minden- ( 
kié, aki Jézusban hisz. Nála nincs lehetetlen, nem \ feketít a múlt. A megbocsátásban „szeretett népe” f 
lehetünk mindannyian, akik a földkerekségen élünk.

A  s z é l  fú .
János 3,8

Filmek, tévé, videó világában 
élünk. Peregnek, rohannak előt
tünk a képek. És persze mi magunk 
is „rohanunk”. Tudunk-e még egy
általán megállni, és nyugodtan 
megnézni egy egyszerű állóképet?

Most Rudolf Schäfer német egy
házművésznek arra a képére gon
dolok, amelyen a fenti igét ábrá
zolja. Azt a pillanatot állítja elénk, 
midőn Jézus az újjászületés titkát 
próbálja megértetni a kételkedő 
Nikodémussal. -  Hogyan lehet új
jászületni? -  kérdi Nikodémus, a 
zsidók főembere.

Válaszul Jézus nem tanítást, 
nem elméletet ad, hanem egysze
rűen rámutat egy tényre, egy ta
pasztalatra. A Lélektől születés 
olyan, mint a szél munkája: ta
pasztaljuk, hogy fúj... de nem tud
juk, hogy honnan jön, és hová 
megy.

Mit látunk Rudolf Schäfer ké
pén? Jézus és Nikodémus egymás
sal szemben ül az asztalnál. De
reng már a közeledő napkelte fé
nye. És a nyitott ablakon a füg
gönyt meglibbenti a szél!

Vitatni lehet, lehet kételkedni 
vagy megütközni, de tény, hogy 
ma is jutnak hitre emberek. Várat
lanul megtapasztalják, hogy Jézus 
él, szólhatnak hozzá imában, és Ő 
válaszol. Ez az, amikor „fú a szél”, 
amikor a Lélek munkálkodni 
kezd. Amikor megszűnik a mozdu
latlanság, pezsdül az élet.

Eszembe jut egy régi temetés a 
nyírszöllősi gyülekezetben. Fülledt 
nyári délután van. Ott ülök a lel
kész mellett, mint kántor. Hangzik 
a prédikáció. A tikkasztó melegben 
hátamba vág a júliusi nap. Minden
ki bágyadt. Nehéz így igét hallgatni 
vagy énekelni. De egyszerre várat

lanul fújni kezd a szél! És hirtelen 
minden más lesz: felfrissül a test, a 
lélek, tudok figyelni a prédikációra. 
Éledezni kezd a gyülekezet.

Ma, amikor komoly gond a le
vegőszennyeződés, a szmog, mi
lyen örömmel jelzi a meteorológus 
a szél közeledtét, amely kitisztítja, 
felfrissíti a város levegőjét.

Egyházunk ébredéséért imádko
zunk. Ebbe beletartozik, hogy Is
ten Lelkének szele fújni kezd és ez 
a szél megkezdi a tisztító munkát 
is. A tisztulás első jele, hogy bűnné 
lesz a bűn, vagy a Zsoltáros szavai 
szerint: „Utolérnek bűneim...” 
Fájni kezd sok minden, egy mu
lasztás, egy szeretetlen megjegyzés, 
az Istentől való eltávolodásom, 
életem üressége, céltalansága...

És ebben az állapotban, ha a 
Lélek fuvallata megérint, naggyá 
lesz a golgotái kereszt, mint a sza
badulás egyetlen útja. Fontos lesz 
számomra, hogy a Keresztrefeszí- 
tett engem is meg tud változtatni.

Gáncs Aladár

J O N I  E A R E C K S O N  T A D A
Az a nap a korán jött őszben 

még a szokásosnál is szürkébb, 
rondább volt. Már a reggel is 
rosszul kezdődött. Összevesztem 
a gyerekkel, mert nem volt haj
landó melegebb kabátot venni. 
Hamarosan én is indultam a

szerkesztőségbe, keresztül vágva 
a Baross tér szokásos mocskán. 
Az orrom előtt ment el a villa
mos, fázósan álldogáltam a hi
deg szélben. Napközben senkit 
sem tudtam elérni azok közül, 
akiket telefonon hívtam. Hazafe
lé a Közértben már megint jóval 
többet fizettem a pénztárnál, 
mint amire számítottam. A lép
csőházban összefutottam a leg
bőbeszédűbb szomszédasszony
nyal. Amikor este készülődni 
kezdtem, az újonnan vett drága 
harisnyámon még a kezemben

felszaladt a szem. Egyszóval 
rossz nap volt, csak sajnálni tud
tam magam érte. Igencsak össze 
kellett szedni magam, hogy neki
vágjak az útnak, az újpesti bap
tista templomba.

Már alig találok helyet a zsú

folásig megtelt templomban: Jo- 
nit -  mint mindig -  most is 
többszázan akarják látni és hal
lani. Úgy sejtem, többségünk el
sősorban a szenzációt, az uniku
mot várja, egyfajta látványossá
got: íme egy válltól lefelé béna 
amerikai nő, aki évtizedek óta 
járja a világot, segíti a mozgás- 
sérültek ügyét, amúgy meg hité
ről beszél. Adatszerűén sokat tu
dunk Joni Eareckson Tada-ról, 
hiszen már negyedszerre jött 
Magyarországra, könyvei jelen
tek meg nálunk, amelyekben föl

tárja életét. Tudjuk, hogy 17 
évesen, egy rosszul sikerült fejes
ugrás során eltört a gerince, azó
ta tolókocsiban tölti napjait, ke
zét is csak gép segítségével képes 
felemelni. Tudjuk, hogy mind
ezek ellenére boldog házasság
ban él, hogy az egész világon is
merik, hogy bizonyságtételei tíz
ezrekben keltettek visszhangot. 
Az ember mindezek alapján saj
nálattal és csodálattal tartozik 
neki, és elmegy megtekinteni. 
Kicsit még dédelgeti magában az 
amerikai stílusú evangélizálással 
szemben érzett idegenkedését, a 
mindent elárasztó „be happy” 
érzéstől való európai distanciá
ját, kényelmesen elhelyezkedik 
székén és várja Jonit.

De aztán... Ahogy hallgatom és 
nézem őt, egyre inkább úgy érzem, 
hogy nem a béna Joninak van se
gítségre szüksége, hanem nekem, 
nekünk, akik vele szemben ülünk. 
Minket szégyenít meg boldogsága, 
hitének ereje és bizonyossága. És 
már eltűnik a kíváncsiság belőlem, 
már nem közönség vagyok, hanem 
egy, a fogyatékosok között. Itt a 
templomban, kint az utcán és két
ezer éve a piactéren. Én is ott ku
porgok közöttük, és csak abban 
reménykedem, hogy Jézus közelít 
hozzám, és talán megérint. Hallga
tom ezt a velem pontosan egyidős 
béna amerikai asszonyt, az egysze
rű szövegű gospelt, amely erős 
hangján cseng: Jézus, Jézus, drága 
Jézus, bízom benned. Ó, a kegye
lem!

Igen, a kegyelem. Csak az.
Újlaki Ágnes

A VASÁRNAP IGÉJE
JÉZUS ÖRÖMKÖNNYEI
Jn 11,33-45

Az evangéliumok szerint Jézus 
I három esetben támaszt fel halot- 
I tat. Egy tizenkét esztendős kis

lányt, Jairus zsinagógafő leányká
ját, a naini özvegy fiát, és Lázárt, 
Mária és Márta testvérét.

Ma azon kell elmélkednünk, 
hogy miért teszi mindezt Jézus?

Föl kell tennünk a kérdést, mert 
nemcsak abban természetellenes a. 
dolog, hogy halott támad föl, ha
nem abban sokkal inkább, hogy 
miért éppen őt, miért így, és más
kor, mással miért nem tette ezt az 
ÚR?!

Meg kell állapítanunk ugyanis 
azt talán első hallásra botránkoz- 
tatónak tűnő tényt, hogy Jairus 
leánya, a naini ifjú, és Lázár két- 

| szer haltak meg. Vagyis meghaltak 
azóta, újból, véglegesen!

Ha most valaki pedig azt mon
daná: Micsoda ízetlenség, micsoda 
torzítás így magyarázni ezeket a 
szeretetteljes jézusi csodákat! -  ak
kor méginkább, egy még botrán- 
koztatóbb dolgot kell átgondol
nunk!

Jézus ugyanis könnyekre fakadt. 
Az a Jézus, aki sírt Jeruzsálem fe
lett, nem sírt saját halála felett, 
most sír Lázár halálán. A zsidók 
meg is jegyzik: Hogy szerette Lá
zárt! Hiszen megsiratja. -  Valóban 
ez lett volna Jézus sírásának az 
oka? Valóban csupán arról van 
szó, hogy az Ige testté lett valósága 
itt is kiütközik; Jézus annyira em- 
,bérré lett, hogy őt is szorongatta a 
bennünket annyiszor gyötrő sírás?
-  Valami másról van itt szó! Vala
mi másról is! Mert jön Mária a 
megjegyzésével: Ha itt lettél volna, 
nem halt volna meg a testvérem! -  
Ezek szerint Jézus maga-magát 
hozta kellemetlen helyzetbe! Most 
nem kellene sírnia, hiszen hatalmá
ban lett volna az életet a feltámasz
tás különleges „szertartása” nélkül 
életben tartani.

Hát igen! Csak botránkozzunk! 
Éppen ideje, hogy emberformájúra 
szabott föltámadás-szemléletün- 
kön változtassunk!

Sőt, élezzük még tovább! Egyes 
magyarázók szerint Mária hangjá
ban bizonyos szemrehányás is föl
lelhető, amit hitetlenséggel folytat, 
hiszen nem gondolja, hogy Lázár 
föltámadása most lesz mindjárt. Ő 
jól tudja, hogy lesz föltámadás. Az 
idők végén! De most, az lehetet
len! De ha itt lettél volna! Ezek 
szerint Mária nem hallott arról,

hogy Jézus távolról gyógyította 
meg a római ember szolgáját? -  Itt 
valami más célja van Jézusnak 
azon fölül, hogy visszaadja a szere
tett testvért a testvérnek. Észre kell 
vennünk, hogy ebben a történet
ben nem Lázárért történnek a dol
gok. Itt Lázár és az ő halála csu
pán eszköz az evangélium szolgá
latában. Az evangélium azonban 
több annál, mint az ember életében 
pár esztendőnyi meghosszabbítás.

Valami többről van itt szó, mint 
annak bizonygatásáról, hogy Jé
zusnak, Istennek van arra hatal
ma, hogy halottat támasszon föl. 
Ezt Jézus nem akarja bizonygatni, 
minthogy azt sém, hogy Isten te
remtette a világot. Az létezik. Füg
getlenül az ember véleményétől. 
A föltámadás tény, függetlenül az 
ember hitétől, vagy hitetlenségétől. 
Mint ahogyan senki nem kérte ki 
a véleményünket, akarunk-e létez
ni, megszületni és élni, ugyanúgy 
nem teszik majd föl a kérdést a 
föltámadásunkkal kapcsolatban
sem. -  Egy ifjúsági óránkra idege
nek jöttek be. A föltámadásról be
szélgettünk éppen. Az egyik jöve
vény igen hamar bekapcsolódott a 
beszélgetésbe, s szinte ingerülten 
jelentette ki: Én pedig, ha van is 
föltámadás, nem akarok föltá
madni! -  Akkor döbbentünk rá, 
hogy ez nem hit kérdése, de még 
akaraté sem. Ami itt hit kérdése, az 
az Örök Élet, az Üdvösség, a 
Mennyország melletti döntés!

Lázár, Mária és Márta testvére 
kétszer halt meg, hogy megtanít
son minket is a kettős halálra: 
Meghalni a bűn számára, mielőtt 
meghal a testünk, hogy a föltáma
dásunk ne kárhozatra, de üdvös
ségre legyen.

Jézus könnyei pedig arra inte
nek, hogy nem csak tehetetlenség
ből, nem csak gyászból, nem csak 
félelemből lehet sírni, hanem meg- 
hatódottságból is, örömből is: Mi
lyen csodás ország az, ahol nincs 
többet halál, búcsúzás, csak meg
ható szeretet és béke!

Győri János Sámuel

IMÁDKOZZUNK!
Mindenható, örök Isten! Állj mellénk 

életünkben és halálunkban, hogy meg ne 
szégyenüljünk gyengeségünk és hitetlen
kedésünk miatt, hanem irgalmadat ma
gasztalja életünk, és üdvözítő erődről 
tanúskodjék utolsó óránk is, az Úr Jézus 
Krisztus által. Ámen.

TEOLÓGIAI AKADÉMIA 
Dr. Németh Ödön igazgató főorvos 

halálának 18. évfordulóján október 31- 
én Novotny Dániel, Endreffy Géza, Hal- 
mágyi Viktória, Szakács Tamás teoló
gusok kapták meg az áldott emlékű 
kelenföldi presbiter nevét megörökítő 
alapítvány kamatát.

Október 16-iki számunkban közöl
tük első éves teológusaink névsorát. 
Közülük többen kérték, hogy helyes
bítsük adataikat. Mi a lakóhely szerinti 
gyülekezetét írtuk be. Kérésükre most 
kijavítva tesszük közzé azok neveit, 
ahol változás van:

Galgóczi Lívia -  Miskolc-Diósgyőr 
Győri Péter, Benjámin -  Nagytarcsa 
Kézdy Péter -  Budapest-Deák tér 
Körmendy Gál Kristóf -  Győr-Öreg- 

templom
Lábossá Péter -  Kölese 
Péter Zoltán -  Budapest-Budavár 
Prjevara Györgyi -  Szarvas-Üjtemp- 

lom.

A Keresztény-Zsidó Társaság megis
métli teológiai hetét a MÓZESI 
KÖNYVEKről DEBRECENBEN 
1994. november 13-17 között. Részle
tes program a debreceni felekezetek 
templomainál található.

FELVÉTEL A SOPRONI 
LÍCEUMBA

A soproni Berzsenyi Dániel Evangéli
kus Gimnázium (Líceum) felvételt hir
det nyolcadikosok részére az 1995/96. 
tanévre a 9. évfolyam első osztályába. 
Érdeklődni és jelentkezési lapot kérni 
a helyi evangélikus lelkészi hivatalok
ban és közvetlenül az iskolában lehet.

Jelentkezési határidő: 1994. novem
ber 15.

Nyíltnapot 1994. november 14-én 
(hétfő) 16.30 órakor tartunk.

Címünk: 9400 Sopron, Széchenyi tér
11. TeL/Fax: (99)-312-250

FELHÍVÁS
Szeretettel kérjük azokat a gyüleke

zeteket, egyházi szervezeteket, melyek

1995-ben Gyenesdiáson és Balatonszár
szón konferenciákat kívánnak szervez
ni, hogy előzetes jelentkezésüket, ill. 
igénybejelentésüket 1994. november 
30-ig a Diakóniai Osztály címére (Bu
dapest, Kassák u. 22. — 1134) küldjék 
meg. Később érkező jelentkezéseket 
nem tudunk elfogadni, s nem áll mó
dunkban helyet biztosítani.

ifj. Kendeh György 
diák. üv. lelkész

BUDAPEST-ANGYALFÖLD
November 13-án, a de. 10 órakor 

kezdődő istentiszteleten Kiss Béla ko
lozsvári lelkész, püspökhelyettes hirde
ti Isten igéjét. Délután 4 órai kezdettel 
szeretetvendégség lesz a gyülekezetben 
Kiss Béla szolgálatával.

Minden érdeklődő testvérünket sze
retettel hívja és várja az Angyalföldi 
Gyülekezet.

HELYESBÍTÉS
Lapunk október 30-i számába, a Já- 

mim nóráím című cikkbe értelmi hiba 
csúszott. A harmadik hasáb első bekez
désének vége helyesen így szól:

A qumráni iratok mai ismeretében  
B u ltm a m  elmélete az Újszövetség „mi- 
tológiátlanításárói” nem születhetett 
volna meg.

GYÖNK
November 12-én, szombaton du.
2 órakor a gyönki templomban 
KRÄHLING DÁNIEL esperes 
beiktatja a gyülekezet újonnan 

megválasztott lelkészét, 
CSELOVSZKY FERENCET 

lelkészi állásába. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

HIBAJAVÍTÁS
1994. október 30-iki számunk 3. ol

dalán „A reform áció Svédországban  
m ás volt” című cikkben a következő 
hibák fordultak elő: 25. sor: Olvasó -  
33. sor. Östmark -  36. sor: Gottland 
fővárosa Visby -  41. sor: Vaxjö  -  50. 
sor: II. Krisztián (Keresztély) -  Szives 
elnézést kérünk.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1994. november 13.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
K áro ly ; de. 10. (ném et) D ietrich  Tigge- 
m an n ; de. 11. (úrv .) Balicza Iván ; du. 6. 
V ígh I lo n a ; X II. Szilágyi B. fasor 24. de. 9. 
M adocsai M ik lós; Modori u. 6. de. fél 10. 
C sizm azia S án d o r; Pesthidegkút, II. Ördög
árok u. 9. de. fél 11. Szilas A ttila ; Csillag
hegy, I II . Mátyás kir. u. 31. de. 10. T hurnay 
Béla; Óbuda, III . Dévai B. M. tér de. 10. 
Bálin t L ász ló n é ; Újpest, IV. Leibstück Mária 
u. 36-38. de. 10. Blázy L ajos; V. Deák tér 4. 
de. 9. (úrv .) P in té r K áro ly ; de. 11. (úrv.) 
F azekas L ászló  k o m am ó i ref. lelkész; du. 4. 
szeretetvendégség; V II. Városligeti fasor 17. 
de. 11. (úrv .) Szirm ai Z o ltán ; du . 6. M untag 
A n d o rn e ; V III. Üllői út 24. de. fél 11. Ker
tész G éza ; V il i .  Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlo
vák) C selovszky F eren c ; V il i .  Karácsony S. 
u. 31-33. de. 9. K ertész  G éza ; V III. Vajda P. 
u. 33. de. fél 10. F ab iny  T am ás; IX . Thaly 
Kálmán u. 28. de. 11. d r. R édey P á l ; Kőbá
nya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny 
T am ás; X. Kerepesi út 69. de. 8. Solym ár 
M ó n ik a  teo lógus; Kelenföld X I. Bocskai út
10. de. 8. C sepregi A n d rá s; de. 11. Csepregi 
A n d rá s ; du . 6. F erenczy E rzsébet; XI. Né
metvölgyi út 138. de. 9. Ferenczy E rzsébet; 
Budahegyvidék, XII. Tarcsay V. u. 11. de. 9. 
(ú rv .) K őszeghy T am ás; de. 11. (ú rv .) Kő- 
szeghy T am ás; du . fél 7. T akács József; XIII. 
Kassák Lajos u. 22. de! 10. ifj. K endeh 
G y ö rg y ; XIII. Frangepán u. 43. de. 8. ifj. 
K endeh  G y ö rg y ; XIV. Lőcsei út 32. de. 11. 
(ú rv .) Bencze Im re  d u . 4. szeretetvendégség: 
Bencze Im re ; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. 
S o lym ár M ó n ik a  teo lógus; Pestújhely, XV. 
Templom tér. de. 10. Bizik L ászló ; Rákospa
lota, XV, Régifóti út 73. Nagytemplom de. 10. 
Bolla Á rp á d ; Rákosszentmihály, XIV. Hő
sök tere. de. 10. d r. K a m e r  Á g o s to n ; Cinko- 
ta, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. Szalay 
T am ás ; Mátyásföld, XVI. Prodám u. 24. de.
9. Szalay T am ás ; Rákoshegy XVII. Tessedik 
tér. de. 9. K o sa  L ász ló ; Rákoscsaba, XVII. 
Péceli út 146. de. 9. (ú rv .) F ű k e  Szabolcs; 
Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél
11. K o sa  L ász ló ; Rákosliget, X V II. Gózon 
Gyula u. de. 11. F ű k e  Szabo lcs; Pestszentlő- 
rinc, XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. H avasi 
K á lm án ; Pestszentimre X V III. Rákóczi út 
83. ref. templom de. három negyed  8. H avasi 
K á lm án ; Kispest, X IX . Templom tér I . de.
10. Széli B u lcsu; Kispest, Hungária út 37. de. 
8. Széli B u lcsu ; Pestszenterzsébet, XX. Ady 
E . u. 89. de. 10. G y ő ri Já n o s  S ám uel; Csepel, 
XXI. Deák tér. de. fél 11. L ehoczky E n d re ; 
Budafok, XIII. Játék u. 16. de. 11. Solym ár 
G á b o r ;  Budaörs, (ref. imaház) de. 9. (úrv.) 
S o lym ár G á b o r

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 24. VASÁRNAPON az oltár
terítő színe zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Fii 1,18-27; az igehirdetés 
alapigéje: Jn  11, 33-45.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán 1994. no
vember 27-én, vasárnap de. 10.05 óra
kor a szügyi evangélikus templomból. 
Igét hirdet: Záborszky Csaba lelkész.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán november 14-én, hétfőn 13.30- 
kor. Előtte evangélikus énekeinkből hal
lunk bemutatást 13.20-kor.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ : 17.20-17.35-ig, 49 m-es rövid
hullám, 6230 kHz november 12. szom
bat: Riport Fodor Viktor kórház- 
lelkésszeí; november 13. vasárnap: 
„Szabadságra elhívva...” -  Gémes Ist
ván Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19

HELYREIGAZÍTÁS 
„Nem vagyok nyugdíjas! Az Evan

gélikus Élet 1994. október 30-iki szá
mának számozatlan 5. oldalán a cikkí
ró két évvel ezelőtti nyugdíjazásomról 
írt. A híradás feltehetően még mindig 
a Duna TV téves közlésének hatására 
íródhatott. Budapest, 1994. október
31. Szépfalusi István.”

A z 1995-ös a liánsz  im ahétnek  p ro g ram já t 
ö n á lló  füzet a lak jáb an  ú jra  m egjelen tetjük  és 
m egkü ld jük  ingyenesen m in d en h o v á , 'ahol 
az t kérik . A  p ro g ram b ó l anny i p é ld án y t 
n y o m ta tu n k , hogy  a  füzet a  lá to g a tó k  kezébe 
is a d h a tó  legyen. Így v árju k  a  rendeléseket az 
a láb b i c ím re : E vangélium i A liánsz 1068 Bu
dap est, F e lső e rd ő so r 5.

Szám ítógépes, pénzügyi ism eretekkel is 
rendelkező  könyvelő (nő )t keres a  Sajtóosz
tá ly . T e lefon : 133-6438

Evangélikus
Élet

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő
és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 133-6438; 134-3567 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.

Index: 25 211 ISSN 0133-1302

Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(940067/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij: fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza)
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u t á n i u t o l s ó  v a s á r n a p  ___________ Ha csak ebben az életben

_______ reménykedünk a Krisztusban,
minden embernél nyomorultabbak

____________________  vagyunk.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i K o r  1 5 , 1 9
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A TARTALOMBÓL

HATÁRON TÚLI SZOMSZÉDAINK KÖZÖTT

LELKÉSZVÁLTÁS BUDAFOKON

SZALATNAI REZSŐ EMLÉKEZETE A kiskőrösi templom jubileumi istentisztelete

Ü N N E P PO ZSO N Y BA N
Beiktatták a Szlovák Evangélikus Egyház új vezetőségét

Ünnepi esemény színhelye volt a 
lozsonyi evangélikus Nagytemp- 
om 1994. október 29-én. Ezen a 
lapon szentelték püspökké és ik- 
atták tisztébe a szlovák evangéli- 
:us egyház újonnan választott 
gyetemes püspökét, dr. Julius Fi- 
ót.

Ugyancsak ez alkalommal iktat- 
ák hivatalába az újonnan válasz
on egyetemes felügyelőt, Jón Hol- 
ikot, valamint az új presbitériu- 
not.

A zsúfolásig megtelt templom- 
san 10 órakor kezdődött az ünne- 
ií istentisztelet, amelyen részt vett

többek között -  Michal Kovác 
:öztársasági elnök is.

Szép látvány volt az iktatást 
égzők és az iktatandók ünnepé- 
yes bevonulása, s az oltár közeié
i n  helyet foglaló vendégek sok- 
zínű öltözéke. A szlovák lelkészek 
Aither-kabátra terített fehér ka- 
ingben, a különböző egyetemek 
trofesszorai a középkort idéző 
iranysárga talárokban és fövegek- 
:el, a svéd és amerikai püspök hó- 
éhér, a római katolikus egyház 
rseke és egyik püspöke lila papi 
»ltözékben voltak jelen.
"Az ünnepi istentiszteletet a szlo- 

'ák egyházban szokásos liturgiá- 
ral végezték, melyben a lelkész és 
i gyülekezet ajkán váltakozva 
tangzanak az ősi liturgikus dalla- 
nok.

A nyugalomba vonuló Pavel 
Jhorskai egyetemes püspök Ján 
Cecer és Igor Misina esperessel 
:gyütt végezte a bevezető oltári 
zolgálatot, majd ő hirdetett igét.

Az igehirdetés után került sor az 
ij egyetemes püspök felszentelésé- 
e, iktatására és megáldására. Az 
ij püspököt kézrátétellel megál
lotta Pavel Uhorskai ny. egyete- 
nes püspök, id. Julius Filo ny. püs- 
>ök, a beiktatott egyetemes püs- 
>ök édesapja, Ján Midriak, Ján 
intal, Ivan Osusky szlovákiai püs- 
>ökök, Andrej Beredi püspök Ju
goszláviából, Juan Cobdra püspök 
Amerikából, Bengt Gustaff Hall
oren püspök Svédországból, Har- 
nati Béla püspök Magyarország
éi, Rolland Hoffmann püspök

Thüringiából, Dieter Knall püspök 
Ausztriából, Mikó Jenő szlovákiai 
református püspök, Eberhardt 
Renz püspök Württembergből, 
Mózes Árpád püspök Kolozsvár
ról, Jan Szarek püspök Lengyelor
szágból, Vladislav Volny püspök 
Csehországból és Pavel Smetana 
szintén Csehországból.

Az egyetemes püspök szentelése, 
iktatása után szólóének hangzott, 
majd az egyetemes felügyelő ikta
tására került sor. Ezt követték az 
üdvözlések.

Elsőként az eddigi egyetemes 
felügyelő, Ivan Sensei köszöntötte 
a beiktatottakat.

Michal Kovác köztársasági el
nök köszöntésében méltatta az 
egyház szolgálatát, mely az egész 
társadalom javára van.

A Lutheránus Világszövetség 
üdvözletét Andrej Beredi, a LVSZ 
egyik alelnöke tolmácsolta.

A szlovák római katolikus egy
ház nevében Ján Sokol érsek kö
szöntötte az evangélikus egyház új 
elnökségét és kívánt Istentől áldást 
szolgálatukra.

A köszöntések után az új egyete
mes püspök és felügyelő beköszön
tő beszéde hangzott el. Újszerű, 
némiképpen meglepő volt a forma, 
ahogyan szóltak. Az oltár előtt, 
egymás mellett állva, látszólag 
egymás szavába vágva, valójában 
azonban egymás gondolatát to
vább fűzve és kiegészítve szóltak 
az egyház helyzetéről, küldetésé
ről.

A feltehetően közösen elkészí
tett beszéd, mondhatni program
beszéd, világossá tette a beiktatot- 
tak szándékát. Azt, hogy minden 
tőlük telhetőt megtesznek azért, 
hogy az egyház teljesíthesse Isten
től kapott feladatát, szolgálatát a 
mai világban.

Az újonnan választott egyete
mes presbitérium tagjainak ünne
pélyes beiktatását az új egyetemes 
püspök, dr. Julius Filo, s a befejező 
oltári szolgálatot vele együtt a 
szlovák evangélikus egyház nemré
giben választott két új püspöke, 
Ján Midriak és Ivan Osusky végez
te.

Az ünnepi istentiszteleten közre
működött az ifjúság gitáros ének
kel, egy vegyeskar és a fúvósok. Az 
állami TV helyszíni adásban szá
molt be a szlovák evangélikus egy
ház ünnepi eseményéről.

A látványos, ugyanakkor ben
sőséges templomi szertartás után a 
szlovák evangélikus egyház vendé
gül látta a meghívottakat, a külföl
di egyházak képviselőit, közöttük 
a magyarországi evangélikus egy
ház képviselőit, dr. Harmati Bé
la püspök elnököt, dr. Frenkl 
Róbert országos felügyelőt és 
Táborszky László esperest, püs
pökhelyettest.

A köztársasági elnök jelenlété
ben tartott ünnep ebéden is sokan 
köszöntötték az új vezetőséget.

Dr. Harmati Béla püspök kö
szöntésében utalt arra, hogy a két 
egyház évszázadokon át együtt élt. 
Közösek a gyökereink és a felada
taink. Hasonlóak az örömeink és 
a gondjaink. Magyarországon 
vannak szlovákul, Szlovákiában 
pedig magyarul beszélő evangéli
kusok is. Közös feladatunk annak 
biztosítása, hogy ki-ki a maga 
anyanyelvén hallhassa Isten igéjét. 
Harmati püspök hivatalos ma
gyarországi látogatásra hívta meg 
az új egyetemes püspököt és fel
ügyelőt, akik a meghívást öröm
mel elfogadták.

E sorok írója többször járt hiva
talos küldetésben a szomszédos or
szágban, s vett részt egyházi ese
ményeken, alkalmakon. A mosta
ni pozsonyi látogatásra olyan idő
ben került sor, amikor a két szom
szédos ország viszonya nem felhőt
len. Ezen út alkalmával a szlovák 
evangélikus egyház új vezetői ré
széről kedvező tapasztalatokat 
szerezhettünk. Jogos az a remény
ségünk, hogy az új vezetők őszin
tén törekszenek az egyházaink és 
népeink közötti kapcsolat javításá
ra, erősítésére, a testvéri együtt- 
munkálkodásra. Ha ezt tesszük, 
elősegítjük a két nép és egyház sok 
évszázados együttélése okán is 
szükséges és lehetséges békés, 
szebb jövő építését.

Táborszky László

ÖKUMENIKUS MEGHÍVÁSOK
Az Egyesült Bibliatársaság meg- 

n'vására dr. Harmati Béla püspök, 
i Magyar Bibliatársaság elnöke, 
>któber 24-26 között a Francia 
íibliatársaság központjában, Pá- 
izsban részt vett a bibliatársasági 
igyüttműködés és a jövőre irányuló 
ervek kidolgozásában.

*
Szebik Imre püspök október 

!7-28-án Berlinbe látogatott az 
igyházközi protestáns segélyszerve- 
»t (Aktion Evangelischer Partner- 
ülfe) konferenciájára.

A BUDAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE
újonnan választott elnökségét,
BÁLINT LÁSZLÓ esperest 

és
DR. GYŐRI JÓZSEF egyházmegyei felügyelőt 
1994. november 19-én, szombaton de. 10 órakor 

iktatja hivatalába az óbudai evangélikus templomban (Dévai Bíró 
Mátyás tér 1.) ünnepi istentiszteleten és az azt kővető 

egyházmegyei közgyűlés keretében 
SZEBIK IMRE,

az Északi Egyházkerület püspöke.
Mindenkit szeretettel várnak.

U JJO N G J KISKŐRÖSI S IÓ N ...
Kétszáz éves templom-jubileum Kiskőrösön

„Ujjongj hát kiskőrösi Sión 
Istent dicsérd, ó, keresztyén!...
A sok jóért hálát adjunk,
Mit kezedből, Uram, kaptunk!”

Leska István -  a 18. századfordulóján élt -  kiskőrösi lelkész templomszente
lési ünnepre írt énekének sorait idézem e beszámoló élén. Ez az ének zengett 
a hatalmas kiskőrösi templomban az ünneplő gyülekezet ajkán október 23-án, 
vasárnap, amikor a gyülekezet templomának 2 0 0  éves jubileumát ünnepelte. 
Valóban zengett és zúgott a tíz versszakból álló hálaadó ének és ezt az orgona 
mellett a fúvós zenekar is segítette és színesítette. A gyülekezet énekkara és a 
vendég Hamburg-wedeli német gyülekezet kórusa is szolgált. A jubileumi meg
emlékezéshez méltó volt az egész nap programja is. Istentisztelet után a Petőfi 
Múzeumban kiállítást nyitottak meg, melyen Harmatiné Polgár Ró
zsa textilképeit mutatták be. Délután pedig az épülő „Jó Pásztor” Szeretet
otthon már elkészült kápolnáját szentelte fel dr. Harmati  Béla püspök, 
így ujjongott a kiskőrösi Sión ezen az őszi vasárnapon.

A TEMPLOMSZENTELÉSI 
EMLÉKÜNNEP

istentiszteletén Harmati püspök a 200 évre emlékeztetve, hálaadásra és könyörgésre hívta a gyülekezetét. Róm 12,21 igéje alapján arról az Istenről tett bizonyságot, aki harcol a teremtett világ üdvösségéért. Hirdet- teti igéjét, hív a szentségekhez és mi nem mondhatjuk, hogy nem tudjuk, mi a jó és mi a rossz. Ezt a templomot 200 évvel ezelőtt ennek a jónak megismerésére hozták létre. Az itt hangzott igéből tudja meg az ember, mi a jó és mi a rossz? Erre ma is különösen szükség van, mert így fonódik az az erkölcsi védőháló, mely képes megőrizni bennünket a tisztességes, becsületes, a tízparancsolat alapján élő, szeretetteljes életre. A gyülekezet népe hordozza a 200 év jó tradícióját, e falak azóta adnak helyet ennek a tevékenységnek. Hősök voltak, akik akkor a mocsáron templomot építettek nagy nehézségek között és hősök voltak, akik megtartották, védték és rendben tartották ezt a templomot. Megemlékezett a 38 évvel ezelőtt a szabadságukért elesett hősökről is, az 1956-os forradalom eredményeiről, szabadságunk születéséről.

Éljen tovább az ősök hite, őrizzétek és adjátok tovább a nemzedékeknek, legyen az mindenkor élő hit ebben a közösségben, őrizzen meg az a Jézus, aki legyőzte a bűnt és a halált, aki elénk hozza a jót, hogy éljünk!A vendég németországi gyülekezet tagjai számára rövid németnyelvű összefoglalást is mondott a püspök. A vendégek vezetője: Weisz Jenő we- deli lelkész meghatódottan mondott áldást az ünneplésre. Ugyancsak jelen volt az erdélyi testvérgyülekezet lelkésze, Molnár János marosvásárhelyi lelkész is, aki üdvözölte a gyülekezetét. Az istentiszteleten részt vett a város képviselőtestülete, melynek élén Barkóczi Ferenc polgármester köszöntött.
A KIÁLLÍTÁS 
MEGNYITÁSA

A volt parókia épületét vette meg a város múzeumi célra. Ennek két termében rendezték meg Harmatiné 
Polgár Rózsa -  püspökünk felesége -  művészi textilgépeinek kiállítását. A megnyitást Szabó Vilmos lelkész „formabontó” módon végezte. In- teíjú formájában kérdezett, és a művész válaszolt. így bontakozott ki

művészi életének, fejlődésének vonala és a keze munkája nyomán szemünk előtt álló műveinek születése.A szív melege és a kezek ügyessége mögötti szakképzettség eredménye.Megtudtuk, hogy Polgár Rózsa nagyapja fafaragásaiból tanulta meg egészen kis korában, hogy az anyagban benne van valami, amit meg lehet látni és ki kell bontani. A textil- művészet az utóbbi időben került előtérbe és különösen ez a fajtája, amikor már magas színvonalon ismeri és gyakorolja a kárpitművészet a törést, gyűrődést, hajtogatást, szakítást, és mindezt a szövésnek egy módjával úgy tudja megalkotni, hogy az egy dimenziós textil több dimenziós formában érzékeltesse a szemnek a valóságot. Igen időigényes, nagy figyelmet, erős szemmunkát igénylő feladat e textilkárpitok készítése. De tökéletesen sikerült a művésznek a síkból kiemelni, a szem számára valósan megmutatni azt, ami az anyagban „benne van”.' A gyülekezet jubileumi ünnepébe szépen illeszkedett bele a kiállítás, dicséret illeti a rendezőket.
KÁPOLNASZENTELÉS
A kiskőrösi „Jó Pásztor” Szeretetotthon építését korábban már elkezdték. Négy éve, a „taxis-sztrájk” napjaiban volt alapkőletétele. Most elkészült az épület jobbszárnyán a kápolna, mely majd a bentlakóknak szolgál istentiszteleti helyként, de a város nagy kiteijedése miatt alkalmas gyülekezeti terem is lesz a környéken lakók számára. A teremben még hiányoznak az ülőhelyek, de ennek hiányát most nem éreztük, mert így legalább befért az a hatalmas sereg, akik eljöttek a szentelésre.A püspök Jn 10,27-28 verse alapján a jó Pásztorról szólt, aki ebben az otthonban is meg fog szólalni, ide mindenki jöhet, aki hallani akaija és ismeri a hangját. Az a jó, hogy a Pásztor ismeri azt, aki idejön. Hallják meg hangját, akik ide jönnek s szeretnék követni őt.Jézus keresztje átöleli az egész világot, legyen itt a Pásztor keze, hangja, vezetése otthonos e házban.A 200 éves templom jubileumához métó volt egy új „kis templom” átadása. A bevezetőben idézett ének sorai valóban megelevenedtek: Ujjongott a kiskőrösi Sión, és hálát adott a sok jóért. E sorok írója, aki korábban a gyülekezetben szolgált, mi mást tehetne hozzá együttérző szívvel, mint az idézett ének utolsó versének néhány sorát, melyet szlovákból Kovács Györgyné fordított magyarra:

„Evangélikus nyájadat
Kiskörösön, Uram, óvjad!"

Tóth-Szöllős Mihály

Nyílt levél Fodor Gábor művelődési és 
közoktatási miniszterhez
Tisztelt Miniszter Úr!
Az egyházi iskolák ügye az elmúlt hónapokban többször 
szerepelt a közvélemény előtt. Az iskolafenntartó törté
nelmi keresztény egyházakat aggodalommal tölti el az a 
tény, hogy a közvéleményt tévesen tájékoztatják isko
láink helyzetéről. Miniszter Úr a Magyar Rádió „Nap
közben" című adásában október 12-én, majd a Magyar 
Hírlap november 5-iki számában közzétett interjúban 
szembeállítja az önkormányzati és egyházi iskolák költ
ségvetési támogatását. A rádióban elhangzott szöveg 
szerint az 1993-as költségvetési adatokat ismertette. Lé
nyegében ugyanezek a számok jelentek meg a Magyar 
Hírlapban is (Ahogy tetszik -  a M H kulturális magazin
ja. 1994. nov. 5. 1. old.): „Egy önkormányzati iskolába 
járó tanuló 94 ezer forintba kerül évente, amiből a költ
ségvetés 47 ezer forintot vállal... Ellenben az egyházi 
iskolák növendékei 143 ezer forintba kerülnek évente, 
amit teljes egészében az állam vállal. Az állam az egyházi 
iskola diákjaira átlag másfélszer annyit költ, mint 
amennyit az önkormányzati iskolákba járókra.”
Az állami költségvetési hozzájárulás az egyházi iskolák 
működése számára két részből tevődik össze: az iskolatí
pusonként különböző normatív támogatásból (ez ugyan
annyi, mint az önkormányzati iskolák normatív támoga-

Dr. Katona István püspök 
a Katolikus Iskolák Főhatóságának 

püspök-elnöke

tása), valamint az országgyűlés által megszavazott 
kiegészítő támogatásból. A normatives a kiegészítő 
támogatás összege -  a Miniszter Úr által alapul 
vett, 1993-as költségvetési évben -  közoktatási in
tézményeinkben tanulónként átlagosan 78 ezer Ft 
volt. Az egyházi iskolák tanulóit a költségvetés 
tehát ezzel a pénzzel támogatta. Ez lényegesen eltér 
a nyilvánosság elé tárt összegtől, tanulónként 65 
ezer Ft-tal kevesebb.
Aggaszt bennünket, hogy az ilyen téves adatok azt 
a látszatot keltik, mintha a kormányzat az egyházi 
iskolákat az önkormányzati, a magán és az alapít
ványi iskolákkal szemben kiváltságos helyzetbe 
hozná, és így joggal támadhat ellenérzés az állam
polgárok között.
A tárgyilagos, a valóságnak megfelelő tájékoztatást 
elvárjuk iskoláinkkal kapcsolatban is. Az egyházi 
iskolákba járó tanulók támogatása nem az egyház 
támogatása, hanem a lelkiismereti és vallásszabad
ságról szóló alkotmányerejű törvényben egyértel
műen megfogalmazott emberi jogok érvényre jutta
tásának feltétele. Alkotmányos jogainkkal és jog
rendszerünkkel ellentétesnek tartunk minden olyan 
jelenséget, amely alaptalanul ellenséges hangulatot 
kelthet az emberek között iskoláinkkal szemben. 
Budapest, 1994. november 9.
Az iskolafenntartó történelmi keresztyén egyházak 
nevében:

Dr. Harmati Béla püspök 
a Magyarországi Evangélikus Egyház 

püspök-elnöke

Dr. Márkus Mihály püspök 
a Református Egyház Zsinatának 
iskolaügyekkel megbízott püspöke
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EÜI J(*iS GYERMEKEKNEK X  A ___ F I A T A L O K N A K

Simára csiszolt sziklafal, 
legömbölyített formájú tonnás kövek, 
a kemény sziklába mélyen vágódó folyómeder.
Acéllal, vassal aligha elvégezhető munka, amit 
a vízcseppek véghezvittek az évezredek során.
A szerszámok kicsorbulnának, eltörnének,
de a víz „türelmes kitartása” megtalálja, s tovább
építi útját a folyónak, a gátló, akadályozó kövek között.

Uram, kérlek, önts szívembe békés türelmet, 
hogy a folyók kitartásával tudjam járni utamat, 
s hogy a szeretet erejével tudjak legyőzni 
minden gátat és akadályt.

BEPILLANTÁS 
A PÉLDÁZATOK VILÁGÁBA

A  k irá ly i m en y eg ző
Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki me

nyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy 
hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok 
nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, 
de a meghívottak mit sem törődve ezzel, elmentek: az 
egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek 
pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megöl
ték őket. Akkor a király haragjában megbüntette 
őket, majd ezt mondta szolgáinak: A menyegző 
ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. 
Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, 
hívjátok el a menyegzőre. Kimentek a szolgák az 
utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, 
gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodal
mas ház vendégekkel. -  Ezt a példázatot mondja 
Jézus az Isten országáról.

Megdöbbentő történet, érdekes fordulatokkal.
Hogy lehet, hogy egy király hívásának nemet mon

danak? Hogy lehet, hogy azután idegeneket kénysze
rítenek be egy lakomára? Bármennyire meglepő, de 
ennek a történetnek is valós háttere van.

Heródes király, Galilea uralkodója, abban az idő
ben, amikor Jézus 25 éves lehetett, úgy döntött, hogy 
új fővárost épít tartományának. Az új város a Gene- 
záret-tava partján épült Tibériás lett. A király csoda
szép márvány palotákat emeltetett, és a kor modem 
igényeinek megfelelő várost épített. Amikor viszont 
be akarta népesíteni lakossággal, a zsidók nem voltak 
hajlandók Tibériásba költözni. A város egy része 
ugyanis egy régi temetőre épült. Ez a zsidók szemében 
tisztátalan dolognak számított, s az ottlakók nem 
vehettek volna részt az istentiszteleteken sem. Ezért 
elutasították Heródes hívását. Ekkor a király össze
gyűjtötte az országban a koldusokat és nincstelene
ket, s ezekkel telepítette be városát.

Ez a történet szolgálhatott Jézus példázatának 
alapjaként. Ahogy Heródes hívását sokan elutasítot
ták, úgy Jézus hívogatására is sokan nemmel válaszol
tak. Azok, akik nem fogadták be őt. De amire Heró- 
dest a körülmények kényszerítették: hogy nem kapott 
jobbat, csak nincsteleneket és koldusokat, ezt Jézus 
önként vállalja, ő  nem egy kétes hírű városba hív, de 
Isten országába. És nem kényszerűségből, jobb híján 
hívja az elesetteket és szegényeket, hanem mert meg 
akarja őket menteni, mert szereti őket.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

K a k u k k to já s
Ebben a játékban összetartozó dolgok között 

kell rábukkanni arra az egyre, ami nem tartozik 
közéjük. A sorozatban négy alkalommal kell meg
találnotok mindig négy dologból, hogy melyik az, 
amelyik nem illik a másik három közé. A három 
másikat az köti össze, hogy mindhárom egyazon 
bibliai történetben vagy példázatban szerepel. 
A megoldáshoz nagy segítséget nyújt Márk evan
géliuma negyedik részének alapos ismerete! Bekül
dendő hétről-hétre a kakukktojás, vagyis az a ne
gyedik szó, amely nem illik (Mk 4 alapján) a másik 
három közé. De ez még nem minden!

A kakukktojások alapján ugyanis rá lehet buk
kanni egy olyan történetre, melyből a négy hét 
folyamán megtalált „kakukktojás-szavakat” vet
tem. Ez a történet -  annyit elárulok - ,  János evan
géliuma első fejezeteinek egyikében található. (A 
másik három evangéliumban is olvashatjuk, de a 
legkönnyebben Jánosnál ismerhettek rá.) A ka
kukktojások megtalálásáért felkínálok hétről-hétre 
egy-egy pontot. A plusz történet kitalálásáért pedig 
annál több pont jár, minél hamarabb bukkantatok 
rá. Most a negyedik forduló négy szavát közlöm, 
melyekből az egyik kakukktojás. De melyik? A vá
laszt Márk 4-ben keressétek! A megfejtést legyetek 
szívesek keddig postára adni!

kötél szél

hajó tenger

B e tű re jtv é n y

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Én vagyok a világ világossága
„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Ür dicsősége.
Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog 
az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold 
fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. 
Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége.”

(Ézs 60,1,2,19.)

Fény. Ragyogás. Csillanó napsugarak. Tündöklő színek. Tüzes villanás. Sziporkázó világosság. Melegség, ami átjár, szelíden simo
gat. Elet.Egyszer a dolgok halotti csöndje fölött megcsillant a fény. A világosság eljött a világba. Felvette a harcot a sötéttel. És győzött. Eljött, hogy szétpattintsa a sötétségbe burkolózó világ zárait. Eljött, hogy életet hozzon. Mert a sötétség halott. Nem él, nem változik. A sötétnél nincs sötétebb. Csak világosabb van. És Világosság. Min
dent elárasztó Fény.

Eljött, hogy beragyogja a szenvedés fekete kriptáját, a halál sötét éjszakáját. Azóta, mióta Valaki el- hengerítette a követ az Isten sírja 
elől, a feltámadás fénye járja át a világot. Mert a fény élet. A világ 
pedig élni akar.Nem kell a házat lebontani, 
hogy világos legyen. Elég egy ab
lak. A fény biztosan behatol. Nem kell belekeseredni a szenvedés és 
halál tényébe, beletörődni a sötét
zárka rabságába. Csak nyitni kell! 
Ki kell nyílni -  a Fény felé.

Én vagyok a Világosság. Az a 
Jézus mondta ezt egyszer, aki na

gyon jól tudta: egy napon ráborul majd a szenvedés és halál éjszakája. De Ő mégis, ennek ellenére ragyogott. Világított. Az Isten Fényét hintette szét onnan, a keresztről, a nappali sötétbe burkolózott földre. Áztán föltámadt. És ra
gyog, sugárzik azóta is.Aki engem követ -  mondta -  nem jár sötétségben, hanem övé 
lesz az élet világossága. Ha engem követsz, ha fényem nyomdokában 
elindulsz, te is tündökölni fogsz. Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világossá
god, és Istened lesz fényességed. Ha engem követsz, mondja neked, fényben élsz. Magad is világosság
gá válsz. ígérete hozzád is szól: a világosság fia vagy, és nem a sötétség gyermeke. A Fény rajtad ke
resztül árad! Mécses vagy, fény
hordozó, fényhozó. A fényt pedig 
nem lehet véka alá rejteni! A lámpatartóba való. Az emberek szeme 
elé való. A világ sötétjébe való: utat mutatni, vezetni, reményt 
gyújtani...

Valaki egyszer világosságul jött 
a világba, hogy fénye nyomán 
megsemmisüljön az áthatolhatat

lan feketeség. Azóta ragyog, tündököl -  fénylő szemű emberek tekintetében, vakságukból gyógyult, új látást kapott emberek életében. Azokéban, akik most már csak egyet látnak: a Fényt. És igent mondanak Rá. Egy költő egyszer így fogalmazott: „A fény a min- denség igenje a Teremtő »Legyen!« szavára.” Mert világosság lett a földön. És nemcsak a teremtés hajnalán.
Világosság lett, mert Valaki elhozta az igazi Fényt. És ő  Maga a FÉNY. Ugyan, mi lehetne más?
Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Fényéből fénysugárrá válhatsz, mécslánggá, fényhordozóvá, útmutatóvá. Mert ha a Fény elér téged, üzenetté leszel. Őt hir

deted. A szeretetét. Azt, hogy győzött a sötétségben, ő  uralkodik benned is. És ez a hír, amit tovább 
kell adnod. Sugároznod, élned kell! Ne félj! Hiszen fölötted ott 
ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad!

„Éjpillanataimban, ködórák idején 
jó, hogy telkembe villan Arcodról az 
a fény,
VILÁG VILÁGOSSÁGA, 
s belülről láthatom, 
hogy minden éjszakára hajnal kel: 
IRGALOM!”

(Füle Lajos) 

VGY

Fényességedbe én sötéten érkezem .
Uram, irgalm azz, b éké t csak N á lad  lelek!
Pislogó m écses vagyok csupán, 
lángom halálraítélt, k ihunyn i készül.
S ö té t vagyok, haszontalan, sem m ire sem  való.
N incs sem m im , csak ez a z  imbolygó, 
bizonytalan és rem énytelen lángom.

É s m o st fényességedbe hívsz engem !
D e hogyan közeledjem  H ozzád?
K i vagyok én, hogy üzensz nekem ?
K i vagyok én, hogy észrevetted  
alig-alig pislákoló  életem ?
M égis rám ragyog szereteted!

Uram, fényességedbe én sö téten  érkezem . v., l>rj . , , ,  i, 
Irgalm azz nekem !
Cipelem m agam m al belső éjszakám at, 
ennek a  vigasztalan világnak a  sö tétjét, 
életünk kiú tta lan  m ellékutcáinak, 
véka alá re jte tt lám pásainknak, 
gondolataink m élyén rejtőző  
rezdüléseink, vágyaink sötétségét.

M égis hívsz m o st! M eg yek .
Szükségem  van a  ragyogásodra.
Szükségem  van az életedre -  a z  É L E T -re !
Bár fényességedbe sötéten  érkezem , 
m égis m egyek, m ert tudom , hogy vársz.

Tölts be m eleg fényeddel, 
sziporkázó ragyogásoddal, 
világíts á t, hogy egészen átlátszó, 
egészen N eked  te tsző  legyek!
A ztán  kü ld j -  világítani,

fé n y t  vinni m ások életébe,
ebbe a  kom or feke teség b e  burkolózó
világ-éjszakába,

az ú tm u ta tó t, je lző lángot sóvárgó  
fö ld re , ahol m ég  é l a rem ény, 
ahol m ég  várnak R ád, Uram.

V. GT.

. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
A Kőszegi Gyurátz Ferenc Evangélikus Leány- 
gimnázium Volt Növendékeinek Egyesülete pá
lyázatot hirdet az alábbi témakörökből:

1. Az evangélikus nőnevelés története Ma
gyarországon

2. Evangélikus asszonyok a magyar kultúra 
szolgálatában

3. A Gyurátz Ferenc Leánygimnázium ta
nárainak irodalmi működése

4. Személyes emlékek a Gyurátz Ferenc 
Leánygimnázium életéből

5. Az európai nőnevelés története Arató 
Amália kutatásai és publikációi alapján

6. Gyurátz Ferenc püspök munkássága az 
evangélikus nőnevelés szolgálatában

7. A Protestáns Országos Árvaház története 
A pályázat lehetősége nyitva áll diákok és

felnőttek részére egyaránt. Terjedelme diákok 
számára 15-20 oldal, felnőttek számára nincs 
felső határ.

Beküldési határidő: 1995. szeptember 1. Cím: 
1052 Budapest, Deák tér 4.

A jeligés pályázatokat 7 tagú bizottság bírálja. 
Az eredmény hirdetésére előreláthatólag 1995. 
október 31-én kerül sor. I. díj: 20 000,- Ft, II. 
díj: 15 000,- Ft, Hl. díj: 10 000,- Ft 
Budapest, 1994. október 31.

Az Egyesület Elnöksége

KESERŰ KORSZAKOK • •
Az Üzenet üzenete

Különös kor ez a huszadik század, kivált amaz ötven 
esztendő, amely 1944 és a ma közé rekesztődik. Mennyi 
minden történt ezalatt, történelem és történelmietlen- 
ség, értelmetlenség és bölcsesség, kinek öröm, kinek 
bánat, kinek mindkettő. Legjobb lenne megfeledkezni 
az egészről.

De lehet-e meg nem történtté tenni? Főként, ha senki 
sem beszél, senki sem gondolkodik róla. De éppen ez a 
legnehezebb, a szinte lehetetlen: tárgyilagosan és szen
vedélymentesen beszélni, vagy akár csak elmélkedni 
róla. Voltak, akik úsztak az árral, voltak, akik tüzeket 
szítottak, alkalmasint ellentéteseket is; voltak, akik 
kínlódtak és -  bizony, sajnos! -  voltak, akik kínoztak.

Igen, legjobb lenne megfeledkezni az egészről.
A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya 

dr. Frenkl Róbert szerkesztésében megjelentetett egy 
füzetet Üzenet címmel: ennek a korszaknak tükrét, 
mérlegét, vitáját. Kaleidoszkóp ez a füzet, szertehulló 
írásokkal egy szertehulló korról. Megáll benne az idő, 
billen az egyensúly: amiről sokáig, gyakran rejtve sem 
lehetett beszélni, vagy írni, az most -  hevenyészetten -  
itt van, s gondolkodásra, válaszadásra késztet. Mond
hatni: az egyoldalúságra egyoldalúság felel, az össze
markolt múltból szót kap a zsidókérdés, Sz tehlo  
Gábor és Ordass Lajos , szót Bodor Pál  és 
%rhard Busek, szót kapnak azok, akik „a kerék 
küllői közé vetették magukat" (s különös módon szó 
esik a második világháború magyar „hadvezéréről”, a 
csakugyan ellentmondásos és tragikus sorsú Jány 
Gusztávról, s bár hadtörténész ír róla, e néhány oldal 
hemzseg a hibáktól és az elbitangolt évszámoktól).

A kiadvány elsősorban az értelmiséghez szól (na), 
amely a Diakonia „szünetelése” következtében orgá
num nélkül maradt. Lehetne vitázni arról, hogy a mind-

Á í

egyre kevesbedő lutheránus értelmiséget mi érdekli job
ban: az ötven év előtt történtek, az ötven év maga, vagy 
talán a jelen, a jövő -  de ez így is, úgy is csak egy 
szegmens, egy részlet, s olyasmi, ami fölött eljár az idő, 
amiről jobb lenne megfeledkezni, ha lehetne.

De nem lehet.
„A sebek olyan mélyek, aligha gyógyulhatnak be" -  

írja Szépfalusi István, maga is régtől fogva e kor króni
kása és megszenvedője. -  „Ez a fajta, a történelmi 
értékelés színezetében fellépő, rejtett egyházpolitizálás 
azonban rossz szolgálatot tesz a Jézus-pernek. Ezért 
óvakodnunk kell tőle” -  folytatja.

A füzet élén kronológia áll, ötven év története cím
szavakba szedve. Elején a német megszállás napja, vé
gén a Lutheránia énekkar jubileuma. A kettő között 
egy fél évszázad, amelyről bizony jobb lenne megfeled
kezni, ha adott és kapott sebek nem volnának oly mé
lyek, oly fájók, oly ellentétesek, oly feledhetetlenek. 
Okulni kell, okulni kellene belőlük, csöndben, elmé
lyedve, elmélyülten -  a szeretet, a békesség (a megbé
kélés?) jegyében.

yó

Legszebb rajzok 
a PRAUN-gyűjteményből

A képzőművészeti gyűjtemények története sokszor 
kifürkészhetetlen, mint ahogy a gyűjtés kezdete, célja 
nem egy kutatónak adott munkát, s az is érdeklődésre 
tarthat számot, hogy az a bizonyos kollekció miért 
éppen a múzeumba került, amelynek látogatói jelen
leg gyönyörködhetnek a művek sokaságában. Ilyen

V

kérdéseket vethet fel a P RAUN-gyűjtemény is, mely a 
Szépművészeti Múzeumban látható december 31-ig. 
Külön értéke e XVI. századi anyagnak, hogy nagy
részt együtt maradt és az Esterházy-gyűjteménnyel 
került a Szépművészeti Múzeumba, Budapestre.

A gyűjtő, Paulus Praun II. (1548-1616) nürnbergi 
kereskedő a XVI. század vége felé és a XVII. század 
elején közel 10 000 műtárgyat vásárolt össze, melyek 
között képek, metszetek, szobrok, iparművészeti ki- 
sebb-nagyobb darabok, sőt természeti ritkaságok is 
voltak. Mindezekből kiemelkedő értéket képvisel a 
rajzgyűjtemény. A Praun család már a XV. században 
Európa nagy részét behálózó kereskedelmi kapcsola
tokkal rendelkezett. Nagy vagyonuk lehetővé tette 
számukra a művészetek pártolását. A művészeti érté
kek gyűjtéséhez az anyagiakon kívül megvolt a szelle
mi, esztétikai érzékük is. Paulus Praun gyűjteménye 
egy részét atyjától örökölte, a többit maga vásárolta. 
Az itáliai kapcsolatok, az olasz kultúra generációkon 
keresztül hatással volt a családra, vagyonuk pedig 
biztosította, hogy esztétikai érdeklődési körük sze
rint alakítsák ki gyűjteményüket. Ez különösen ta
pasztalható rajzgyűjteményüknél: esztétikai érték

ítélettel és kitűnő meglátással válogatták a mester
műveket.

Legjelentősebb üzleti érdekeltsége Itáliában volt, Bo
logna központtal, ahová - 1 590-ben -  végleg letelepedett.

Gyűjteményében a Dürer előtti nemzedék értékei 
éppen úgy megtalálhatók, mint a késő gótika, vagy a 
reneszánsz mestereinek művei. A grafikát gyűjtemé
nyében leggazdagabban a nürnbergi mesterek képvi
selik : az egyházművészettől a tájrajzokig, a természeti 
jelenségekig, a testek ábrázolásáig jellegzetes, szép 
rajzok képviselik a különböző irányzatokat. Vannak 
köztük színesre alapozott papírra készült rajzok, kép
szerű hatású rajzok, tollrajzok (Biblia, mitológia, Fér
fiak, Képárusok, a Bohóc, Vénus és Ámor, Lovagi 
jelenet, Solymászat...)

Paulus Pram  1616-ban hunyt el Bolognában, gyűj
teménye visszakerült Nürnbergbe, a család birtokába. 
Végrendeletében azt kívánta, hogy az egész gyűjte
mény egybe maradjon. Ez 1801-ig így is maradt: ak
kor a család eladta egy műkereskedőnek, aki később 
több részletben tovább adta. Jelentős része ez idő tájt

került Esterházy 
Miklós herceg 
tulajdonába.

A bemutatott 
műveket a kiállí
tás rendezői -  
Katrin Achiles- 
Syndram és Bod
nár Szilvia -  a 

Szépművészeti 
Múzeumban őr
zött többszáz 
lapból válogatta. 
A tartalmas, szép 
ismertetőt Gerszi 
Teréz írta.

Sebeiken Pálma 
A
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A ZSINAT TIZENNEGYEDIK ÜLÉSSZAKA: OKTÓBER 7 -9 . 

EZ TÖRTÉNT A TIZENNEGYEDIK ÜLÉSSZAKON
Végre végig határozatképesen

Törvényhozó zsinatunk 14. ülésszakát L a m p é r t h  G y u l a  soproni igazgató áhítata nyitotta 
meg. lP t 2,9 a hívőket Isten dolgai hirdetésére is elhívja. A nem-teológusok életközei gondolatai 
vitamin-injekciót jelenthetnek a lelkészek prédikálásához szokottaknak és a prédikáláshoz szokott 
lelkészeknek.

Két új póttag vett részt a munkában: A s b ó t h  L á s z l ó  oroszlányi, és V a r s á n y i  F e r e n c  
pécsi lelkész.

Ezen az ülésszakon a létszám végig határozatképes volt. Ebben bizonnyal része volt d r . R e  ü ss  
A n d r á s  lelkész-elnök felelősségébresztő körlevelének. A z  ülésszakok ideje ismert, ennek tudomá
sulvételével a hívek is hozhatnak áldozatot egyházunk rendjének megújításáért. Ugyanő beszámolt az 
O r d a s s  L a j o s  B a r á t i  K örre l  történt biztató megbeszélésről. Várjuk a zsinat nekik adott vá
laszának megjelenését a K e r e s z t y é n  I g a z s á g  folyóiratban.

A z alelnöki tisztéről lemondott d r . S ó l y o m  J e n ő  helyébe K o c z o r  Z o l t á n t  állította a több
ség bizalma.

A z ülésszak keretében tizenöt ülést tartottak. A z  egyes üléseken a következők elnököltek: d r. 
A n d o r k a  R u d o l f ,  dr .  F r e n k l  R ó b e r t ,  K o c z o r  Z o l t á n ,  dr .  R e u s s  A n d r á s  és S z e - 
b i k  I m r e .

A bíráskodásról hozott törvény kisebb hibaigazításait kérte előadója, d r . G a l l i  I s t v á n .  
A gondos jogászi munka eredményét a zsinat tudomásul vette. Előterjesztését e számunkban közöljük.

Legtöbb idő az egyházi igazgatás szerkezete általános vitájával telt. Tudnunk kell: erre nincs ige, 
hitvallás vagy recept. A jövő útját kell keresni. (Erről külön írunk.)

A zsinat törvényt alkotott az egyház szeretetszolgálatáról, a missziói-evangelizáló szolgálatról szóló 
törvény egy részét elfogadta, és egy rövid törvényrészben biztosította a lelkészek közéleti szereplésével 
kapcsolatosan, az eddigi elvek értelmében az egész embert kívánó szolgálat folytonosságát.

A z egyházi szolgálatra felkészítésről d r . M  un ta g  A n d o r  professzor terjesztette elő általános 
vitára az átfogó és a lelkészképzéssel külön foglalkozó törvényjavaslatot. (Erről is külön olvashatunk.) 
Ugyancsak ő tartotta vasárnap az istentiszteletet a fasori templomban.

A zsinati munkához nemcsak a jelenlét időáldozata szükséges, hanem a kemény munkával kidolgo
zott bizottsági szövegek tanulmányozása is. Megnehezíti a munkát az is, ami a protestáns egyházak 
értékes sajátossága. Ugyanis a paritásból ( lelkészek és nem-lelkészek egyenlőségéből) is származhatik 
látás- és gondolkodásmódbeli különbözőség. Komoly szellemi munkát igényel a megfogalmazott elvek 
következetes alkalmazása, de egymás igazának fölismerése és hasznosítása is. Nemcsak a szakbizott
ságok tagjait csüggesztheti el, ha netán egy felületes felszólalás magával sodorja a szavazók többségét, 
hanem a munka egészének árt. Ne feledjük: minden küldött tagja legalább egy szakbizottságnak.

Eredményes ülésszakért adhatunk hálát, de könyörögnünk is kell a munka folytatásáért, hiszen a 
nehezebbje még hátravan.

-dy -ád

Dr. Lampérth Gyula igehirdetése
Ézs 56,8 és Jn 10,16

Könnyű helyzetben va
gyok, mert az Útmutató mai 
igéjéről beszélhetek, arról az 
igéről, amelyet a legfonto
sabbak közül valónak tartok 
evangélikus egyházunk jelen 
helyzetében.

Tudjuk és érezzük mind
annyian itt, a Zsinaton, de 
szerte az országban is, hogy 
egyházunk megmaradása a 
tét. Nem mintha nem tud
nánk, hogy az Egyház Ura 
tart fenn bennünket, de még
is elfog néha a csüggedés.

Számolgatjuk, hogy há
nyán vagyunk, ilyen-olyan 
becslések látnak napvilágot. 
Maga a Zsinat is megfogal
mazta az egyháztagság felté
teleit, ami egy számbavételi 
lehetőség lesz ugyancsak. 
Tudni akarja a lelkész, az 
esperes, a püspök, hogy va
jon hány ember tartozik 
gyülekezetébe, egyházmegyé
jébe vagy kerületébe. Kérde
zi az Állam, hogy milyen 
arányban, milyen létszám- 
arányban ossza el a pénzt, és 
így tovább...

S  akkor hangzik Jézus sza
va: más juhaim is vannak 
nekem. Lám csak; hiábavaló 
lenne az igyekezet a számba
vételre, talán még az sem vi
lágos, hogy egyáltalán kiket 
kell megszámolni? Talán Jé
zus szava értelmezhető egé
szen fantasztikusan is? Min
denki hallott az itt-ott feltű
nő földön kívüli lényekről, 
manapság gyakran hangzik 
el híradás a televízióban és a 
sajtóban is. Saját gyermekei
met is foglalkoztatja a kér
dés. Jézus nem mondta meg, 
hogy kikre gondol, de mivel 
ő  az egész világ Ura, úgy, 
ha van a földi életen kívüli 
értelmes, élet, akkor ott is Jé
zus az Úr. így a földönkívü

liek sem ellenségek, hanem 
ők is testvéreink a Jézus 
Krisztusban, talán ott van 
az a másik akol.

Közvetlenül persze a zsi
dóságnak szólt Jézus, hogy ä 
Vája$z'tott népen kívül lévő
ket is vezetnie kell, s azok 
hallgatnak majd az ő hang
jára.

Hol van itt a mi dolgunk?
Talán a juhoknál marad

va; ugyan a juhok ismerik a 
Jó Pásztor hangját, hallgat
nak rá és mennek utána, de 
vajon az akolba betévedt új 
juh vagy a nyáj környékére 
került idegen tudja-e, hogy 
ki a Jó Pásztor?

Itt a kötelességünk, testvé
reim, tudjuk, hogy más ju
hok is vannak, de mi bizo
nyosan Jézuséi vagyunk. 
A másik akol Jézus vezető 
szeretetére bízatott, nem tu
dunk rájuk hatni. Bennünket 
is Ő vezet, de a mieinkeknek 
mondanunk és ismételni kell, 
hogy Jézus az Úr, ő a Jó 
Pásztor, ő t  hallgassátok!

Hisszük és reméljük, hogy 
evangélikus egyházunk Jézus 
egyik akla, ne késlekedjünk

tehát, akit ide hívunk, Jézus
hoz hívjuk, aki ide jön, az 
Istenhez jön. Nem lehetünk 
szemérmesek, nem a bentlé- 
vőket kell számolgatni, ha
nem utat kell mutatni a még 
kintlevőknek is. Néhány 
verssel előbb hangzik Jézus 
szava, hogy Ő az ajtó.

Ki az evangélikus egyház
tag?

Nemcsak ez a kérdés. Ki 
lehetne evangélikus egyház
tag? Nézz körül, testvérem a 
világban, kereső és bizonyta
lan emberek vesznek körül, 
legtöbben elveszett juhok, 
hánynak mutatjuk meg az 
ajtót, a föltámadott Jézust, 
az ajtót, amely az örök élet
re visz? Fontos tehát az az 
országos 3-4% ? Igenis fon
tos, de még fontosabb az 
egyelőre elveszett 10-szer 
annyi. Mi is felelünk értük, 
az elveszettek után kell men
ni! Ez a kötelessége a lelkész
nek, nemcsak megtartani, ha
nem keresni az elveszettet. Ez a 
kötelessége a többi evangéli
kusnak is; hirdetni az Úr halá
lát és feltámadását, bizonysá
got tenni szeretetéről. Ámen.

„Kiváló" zsinati atyák
A „kiváló” szó ezúttal elsősorban nem dicséret, hanem a zsinat tagjai sorából távozás megállapítasa. Ugyanis a 14. ülésszaknak külön eseménye volt két zsinati küldöttnek tisztségétől való megválása. Nem lehetett érzéketlenül és felületesen továbbmenni amellett, ahogy 

Boros Lajos és Boll a Árpád megbízatásuk megszűnését bejelentve, Isten áldását kérve a munka folytatására, elbúcsúztak a zsinattól.
Boros Lajos, a zsinat legidősebb tagja, régiesen szólva nesztora, 82 évének hosszú élettapasztalatával és megszerzett ismereteivel igyekezett buzgón és híven szolgálni a törvényhozás ügyét, mindig fölemelve figyelmeztető, óvó szavát ott, ahol valami hiba vagy tisztázatlanság fenyegetését érezte, ő  most nyugdíjasként más egyházmegyébe költözik, és így megüresedő helyét küldő veszprémi egyházmegyéje új taggal töltötte be.
Bolla Árpád rákospalotai lelkész, pestvarosi esperes nyugdíjba vonulva, a brazíliai Sao Pao- /oba települ át ottani testvéreink gondozójául. Kegyességi, teológiai és egyházpolitikai érte

lemben hitvalló, emiatt világi munkába is kényszerült, de gyülekezetét ritka módon akkor is híven ellátó, nemcsak elvhű, de gyakorlatban is helytálló embert veszít vele a zsinat és hazai egyházunk.Bizony fontos feladat és komoly felelősség a törvényhozó munka. Külön is tiszteletre méltó, ha más szolgálattal megterhelt, vagy éppen előrehaladott korú társunk vállalja azt. Ugyanilyen tiszteletreméltó az is, ha valaki nem megbántódva vagy elcsüggedve lép ki „arcvo- nalrövidítéssel” a sorból, hanem a valóságos feladattal, a fennálló lehetőségekkel és meglévő erejével számotvetve, az idő parancsának jókor engedve adja tovább a szolgálat égő fáklyáját, helyezi friss erejű új társ vállára az immár átadandó terhet.Nem akarunk emberdicséretbe veszni, de Isten iránti hálával tekintünk vissza a zsinatból kiváló két lelkészre, akik személyük jellegzetességeivel és értékeivel tették tehetségük szerint a tehetőt egyházunk életrendjének megújításáért. Adjon az egyház Ura új tömlőkbe új bort!
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Új zsinati tagok
nak. Nemcsak a miénk, ha
nem a gyermekeinké, unoká
inké lesznek a törvényeink. 
Fontos szempontjaink között 
kell lennie a jó hagyományok 
megőrzésének, • az• .igéhez/rés 
hitvallásainkhoz való ragasz
kodásunknak, az egyszerű, 
áttekinthető modern törvé
nyek megalkotásának.

Az egyház életében egyre 
nagyobb szerepük lehet a 
nem hivatásos szolgálóknak. 
Merjünk egyre többet kérni

az elkötelezett gyülekezeti 
tagjainktól, ne akarjunk pa
pos egyház lenni.

A jövőben minden bizony
nyal még tovább sokasodnak 
a...feladataink,-. miközben a 
régi, népegyházi forma nem 
nagyon működik tovább. 
Meg kell találnunk az igehir
dető, lelkipásztor és egyéb 
szolgálataink leghatékonyab
ban működő formáit, ame
lyet a nagykorú keresztény
ség tanúságtétele hitelesít.

K iig a z ítá s
A „Törvény az egyházi bíráskodásról” című törvényben az elíráso

kat, javító módosításokat a következők szerint kell átvezetni.

Asbóth László, 
Oroszlány

15 éve vagyok oroszlányi 
lelkész. Póttagként kerültem 
egy már javában folyó, új 
törvényt alkotó zsinat mun
kájába. Örülök annak, hogy 
bekapcsolódhattam azokba a 
problémákba és megoldásuk
ba, melyek egyházi életünk
nek új fejezetébe tartoznak. 
A most soronlevő egyházi 
szolgálatról szóló törvény iz
galmas kérdése, hogy meny
nyire tudja segíteni, előmoz
dítani az evangélikus egyház 
jelenkori szolgálatát, az 
evangélium mind szélesebb 
összefüggésben való hirdeté
sét az intézményesülés, hiva
talnoki szellemüség kísértései 
között. A jogi-törvényi ke
retnek, az egyház rendjének, 
a gyülekezetek életének min
den tekintetben az igehirde
tést, általa a hitébresztést, az 
evangélium hirdetését és a 
közösség építését-épülését 
kell segítenie, szolgálnia. Eh
hez szeretnék én is szerény 
módon hozzájárulni, helyet
tesítve a betegsége miatt tá
volmaradt Puskás János lel
késztestvéremet.

Varsányi Ferenc, Pécs

A Tolna-Baranyai Evangé
likus Egyházmegye képvise
letében vagyok jelen, mint 
póttag. Pécsett szolgálok 
1985 ősze óta. A zsinat 
munkáját a háttérből kísér
tem figyelemmel. Örülök an
nak, hogy egyházunkban 
olyan sokan felelősséget 
éreznek az egyházért és az 
egyház holnapjáért.

Közel egy évtizedes nagy
városi gyülekezeti tapaszta
latok birtokában biztatom a 
zsinati munkatársakat, hogy 
merjünk már -  holnapi mó
don gondolkodni. A zsinat 
törvényalkotásai a követke
ző évezredben jelentenek ke
retet az egyház szolgálatá-

Az 54.§(4)bek. második 
mondata -  „Az időben beter
jesztett kereset indításának ha
lasztó hatálya van.” -  törlendő.

Az 54.§(l)bek.-t folytatni 
kell egy második s egy harma
dik mondattal: „... keresettel 
élhet. A határidő elmulasztása 
miatt igazolási kérelem terjeszt
hető elő. Az időben előterjesz
tett keresetindításnak halasztó 
hatálya van.”

Az 59.§ helyes szövege sze
rint a törvény hatályba lépteté
séről nem a „zsinati elnökség”,

hanem az „egyházi elnökség” 
gondoskodik.

A „Törvény az 1938 és 1990 
között törvénysértően alkal
mazott joghátrányok semmissé 
nyilvánításáról” című törvény 
6.§ második mondatának he
lyes szövege szerint a törvény 
hatályba léptetéséről nem a 
„zsinati elnökség”, hanem az 
„egyházi elnökség” gondosko
dik.

Budapest, 1994. október 7.
Dr. Galli István sk. 

a Bíráskodási Bizottság vezetője

A következő, tizenötödik 
zsinati ülésszak 1995. január 
7-8-án, szombaton és vasár
nap lesz. Az ezen tárgyalan
dó törvénytervezeteket a Zsi
nat úgy vette számba, hogy a 
következő két ülésszakon le

hetőleg valamennyi törvény 
általános vitája megkezdőd
jék, esetleg véget éljen és be
fejeződjék a megkezdett rész
letes vita. Ennek megfelelően 
a következő ülésszak várható 
témái a következők:

1. Az egyház háztartása elvi vitája
2. „Törvény a zsinatról” című, módosított törvény általános 

vitája
3. A gyűjteményekről szóló törvény általános vitája
4. „Az egyház kapcsolatai” című törvény általános vitája
5. A médiumokról szóló törvény általános vitája
6. „Az egyház evangelizációs és missziói munkája” című tör

vény részletes vitája
7. A szociáletikai nyilatkozatra érkező hozzászólások átte

kintése

A számba vett kérdések ülésekre történő elosztását az 
elnökség oldja meg.
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VI. TOR VÉNY
A Z EG Y H Á ZI SZ E R E T E T SZ O L G Á L A T
1. A lapelvek  

, MA Magyarországi Evangélikus Egyház a Jézus Krisztusban 
való hite gyümölcseként szeretetszolgálatot végez.

2- §A Magyarországi Evangélikus Egyház a szeretetszolgálatot az 
egyházközségekben, intézményeiben, egyesületekben és nemzet
közi szervezetekben végzi.

3 . §Egyházunk tagjai és gyülekezetei egymás terhét hordozzák 
lelki, szellemi és anyagi téren, és felajánlják szolgálatukat minden 
rászoruló részére.

4 .  §Egyházunk a szeretetszolgálat végzésére diakóniai munkásokat 
képez és küld ki.

2. Szeretetszolgálat az egyházközségekben

5 .  §
Az egyházközségi szeretetszolgálat a gyülekezet tagjainak hi

tükből eredő feladata.
6. §A szeretetszolgálatot az egyházközség szervezi és irányítja. 

Ennek a segítésére az egyházközség presbitériuma diakóniai bi
zottságot választhat, szabályrendeletet alkothat és diakóniai 
munkásokat állíthat szolgálatba.

3. Szeretetszolgálat intézményekben
7. §Minden önkormányzattal rendelkező egyházi szervezet létesít

het és tarthat fenn szeretetintézményt. Az alapítást a Diakóniai 
Bizottság szakmai véleményezése után a közvetlen felettes egy
házkormányzati szint közgyűlése hagyja jóvá.

8- § .........................Az egyházi szeretetintézmény önálló jogi személy.
9 .  §A szeretetintézményt az Igazgató Tanács és a fenntartó testület 

által megbízott otthonvezetőség irányítja.
Az otthonvezetőség tagjai: az otthonigazgató (lelkész), vala

mint az otthon, illetve szeretetintézmény szakmai és gazdasági 
vezetője.

10. §
A szeretetintézmények működését országos egyházi szabály- 

rendelet és a saját hatáskörben hozott működési szabályzat írja 
elő.

4. Szeretetszolgálat egyesületekben
n §Egyházunkban evangélikus egyesületek is végeznek szeretet

szolgálatot.
12. §

Az egyházi szeretetmunka és az evangélikus egyesületekben 
végzett szeretetmunka viszonyát az egyházi egyesületekről szóló 
törvény szabályozza.

5. Szeretetszolgálat felekezetközi és
nemzetközi téren

13. §
Egyházunk szeretetszolgálata feladatának tekinti a feleke

zetközi és a nemzetközi diakóniai m unkában való részvételt 
is.

14. §
E téren végzett munkájában egyházunk kapcsolatot létesít és 

tart fenn felekezetközi és nemzetközi szervezetekkel.
6. A szeretetszolgálat munkásainak képzése és 

szolgálatba állítása
15. §

Egyházunk a szeretetszolgálatra női és férfi diakónusokat ké
pez ki és küld ki.

16. §
A diakóniai munkásoknak szakmai és teológiai képzésben, 

illetve továbbképzésben kell részesülniük. A szakmai képesítés 
egyházi és nem-egyházi, belföldi és külföldi intézményekben egy
aránt megszerezhető. A képzési követelményeket és a képesítés 
elfogadását szabályrendelet határozza meg. A teológiai képzésről 
egyházunk gondoskodik.

7. Diakóniai Bizottság
17. §

Az egyház szeretetszolgálatának irányítását, összehangolását 
és felügyeletét az országos közgyűlés által választott Diakóniai 
Bizottság végzi. A bizottság összetételét, működését és feladatait 
országos szabályrendelet szabályozza.

8. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat
18. §

A Magyarországi Evangélikus Egyházban az egyházközségek 
egymást kölcsönösen segítő szeretetmunkáját a Gusztáv Adolf 
Segélyszolgálat végzi, ezzel is kifejezve egyházunk egységét és 
összetartozását.

19. §
A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat feladata a szerveződő, az 

építkező, renováló és szórványegyházközségek meghatározott cé
lú támogatása.

20. §
A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (ezentúl GAS) munkáját az 

egyházközségekben, az egyházmegyékben, az egyházkerületek
ben és az országos egyház közigazgatási szintjén végzi.

21. §
A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat szervezete:
(1) A GAS ügyeinek intézésére az egyházközségek, az egyház

megyék és az egyházkerületek közgyűlései egy lelkészi vagy nem- 
lelkészi előadót választanak, akik munkájukról a közgyűlésnek 
beszámolási kötelezettséggel tartoznak, munkájukat a közgyűlés 
hagyja jóvá.

(2) Az egyházmegyék és az egyházkerületek megválasztott 
GÄS előadói a GAS Tanácsot alkotják. A GAS Tanácsa saját 
tagjai közül egy lelkészi és egy nemlelkészi országos GAS elnököt 
választ, akik mint a GAS elnöksége, az országos közgyűlés felé 
tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

(3) A GAS Tanácsát szükség szerint, de évente legalább egyszer 
össze kell hívni. Hatáskörébe tartozik a GAS munkájának terve
zése, szervezése és irányítása, a segélyek összegének elosztása.

(4) A GAS pénzkezelését az országos számvevőszék ellenőrzi.

22. §
A GAS bevételi forrásai: a templomokban és istentiszteleti 

helyiségekben e célra kötelezően kitett perselyek, minden egyház- 
községben és részeiben évenként megtartandó offertóriumok és 
gyűjtések, magánszemélyek és testületek adományai, alapítvá
nyok és mindezek kamatai.

23. §
A külföldi testvérszervezetekkel a kapcsolattartást a GAS el

nöksége végzi.

24. §
A GAS munkáját az országos közgyűlés által jóváhagyandó 

szabályrendelet tartalmazza. * VI.

A SZERETET „TÖRVÉNYE”
Pál apostol arra int a Rómaiak

hoz írott levelén keresztül, hogy 
senkinek se tartozzunk semmivel 
sem, csak azzal, hogy egymást sze
ressük. A szeretet az Isten törvé
nyének a betöltése (Róm 13,8). 
Zsinatunk legújabban elfogadott
VI. törvénye a szeretetszolgálatról 
rendelkezik. Jogi keretek között 
igyekszik összegezni, hogyan, mi
lyen területeken és milyen tarta
lommal „törlesszük” soha el nem 
fogyó adósságunkat. Nyolc feje
zetben és huszonnégy paragrafus
ban természetesen nem lehet min
den részletre kiterjedő eligazítást 
adni. Nem is ez a célja ennek a 
törvénynek. A teljesség igénye nél
kül az irányvonalakat mutatja 
meg, szolgálatunknak azokat a te
rületeit sorolja fel, amelyek a kere
tet igyekeznek biztosítani a minél 
eredményesebb szeretetszolgálat
hoz.

Az alapelvek Jézus Krisztusra 
irányítják a figyelmünket. Ezt a 
törvényt csak a Szeretet forrásá
ból, Jézus Krisztusból élve lehet jól 
betölteni. Mert ez a szolgálat az 
Egyház Urában való hitünknek a 
gyümölcse. Szükség van külső tör
vényekre, mert ezen a téren is 
mindennek ékesen és jó rendben 
kell történnie. De a címben idéző
jelbe tett törvény kifejezés arra 
utal, hogy nem elegendő a törvény 
csupán betű szerinti megtartása, 
hanem azt minél eredményesebben 
törleszteni csak az Isten Lelke által 
lehet.

Az egyházközségekben is a gyü
lekezeti tagok hitből fakadó gyü
mölcsének az eredménye a szere
tetszolgálat. Ahol a lélekszám és 
egyéb feltételek ezt lehetővé teszik, 
külön diakóniai bizottság és sza
bályrendelet is erősítheti e munkát. 
Ott alakulnak ki igazi, élő gyüleke
zeti közösségek, ahol betöltik ezt a 
törvényt.

Idős, beteg, magukra maradt 
emberek és fogyatékos gyermekek 
gondozásának azonban gyakran 
olyan feltételei vannak, amelyek 
meghaladják a gyülekezeti tagok 
egymással való törődésének a lehe
tőségeit. Ezért van szükség szere- 
tetintézményekre is. Szeretetintéz- 
ményeink nagyságrendükben és 
felszereltségükben eltérnek egy
mástól. Más az életrendje és lehe
tősége egy 20-25 személyes és egy 
150 személyes otthonunknak. 
Ezért teszi lehetővé a törvény, 
hogy a mindegyikre kötelezően ér
vényes országos szabályrendelet 
mellett, saját hatáskörű működési 
szabályzatot is alkothatnak.

Az egyesületek is végezhetnek 
tartalmas szeretetszolgálatot. Az 
egyesületeknek egyházunk egészé
hez való viszonyát azonban ponto
san tisztázni kell. A szeretetmun- 
kának nincsenek felekezetközi és 
nemzetközi határai. Ezt éppen a 
mögöttünk lévő esztendők esemé
nyei mutatják. Az e téren végzett 
munkára is gondolt új törvényűnk.

A szeretetszolgálatnak nem csu
pán anyagi, de személyi feltételei is 
vannak. A diakóniai munkások 
szakmai és lelki, hitbeli képzésének
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és továbbképzésének, valamint a 
munka irányításának, összehango
lásának és felügyeletének a szüksé
gességéről sem feledkezett meg tör
vényalkotó zsinatunk.

A VI. törvény tárgyalásakor a 
legtöbb hozzászólás talán a Gusz
táv Adolf Segélyszolgálattal kap
csolatosan hangzott el. Termékeny 
és építő vita alakult ki, mert min
denkit az ügy iránti szeretet vezé
relt. A látszólagos ellentétek in
kább véleménykülönbségek vol
tak. Ezek sem a munka fontossá
gát vitatták, hanem az eredménye
sebbé tétele érdekében folytak. Vé
gül is sikerült testvéri módon 
egyetértésre jutni. Egy nagy tanul
sága mégis volt. Ezt az egyik zsina
ti atya úgy fogalmazta meg, hogy 
a múlt értékeit megbecsülve és 
megőrizve, nekünk nem nosztal
giáznunk kell, és nem az idejétmúl- 
ta kereteket kell konzerválnunk, 
hanem az új egyházi törvényeinket 
a jövő számára kell megalkot
nunk.

Ennek a VI. törvénynek inkább 
pozitívuma az, amit egyesek hibá
jául rónak fel. Tudniillik ez nem 
egy túlrészletezett törvény, hanem 
jó átfogó keretet ad a szeretetszol
gálathoz. A részletek kidolgozása 
az egyes szabályrendeletek felada
ta. Ami pedig az eddigi Egyházi 
Törvényekhez képest kimaradt be
lőle (Központi Álap, egyházi al
kalmazottak munkaviszonya, 
Nyugdíjosztály stb.), mindez az új 
egyházi törvényben máshol kerül 
elő.

A szeretetszolgálatról szóló tör
vény próbája és megmérettetése a 
gyakorlat lesz. Akkor tölti be fel
adatát, ha alkalmasnak bizonyul a 
mindenki iránti nagy adósságunk, 
a szeretet eredményes törlesztésé
ben.

Sárkány Tibor

TÖRVÉNY A LELKÉSZI SZOLGÁLAT 
ELLÁTÁSÁVAL ÜTKÖZŐ 
SZEREPVÁLLALÁSRÓL

1 . f
Egyházi szolgálatban álló lelkészek nem vállalhatnak olyan elfoglaltsá

got, amely szolgálatuk ellátását veszélyezteti.
2 .  §

Tartós és teljes embert kívánó elfoglaltság vállalásakor a szolgálati 
viszony és az azzal járó addigi jogok és javadalmak -  a szolgálat folyama
tossága érdekében -  megszűnnek.

3 .§
(1) Ezen törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) A törvény hatályba léptetéséről az Országos Elnökség gondoskodik. 

Budapest, 1994. október 9.
Hitelesítjük:
Dr. Andorka Rudolf sk. Dr. Reuss András sk.

nemlelkész elnök lelkész elnök

A zsinat 14. ülésszaka elfogadta 
a lelkészi szolgálat ellátásával üt
köző szerepvállalásról szóló tör
vényt. (Szövege a fentiekben olvas
ható.)

A törvény és annak jóváhagyása 
azért született meg, mert az elmúlt 
egy évben egyházunkban sokan 
foglalkoztak lelkészek és nemlel
készek politikai szerepvállalásával, 
illetve politikai megnyilatkozásai
val, sürgetve, hogy illetékes lelké
szi fórum rendezze e kérdést.

Az 1990-es választások előtt az 
Országos Presbitérium hozott ha
tározatot. Eszerint, ha egy lelkészt 
megválasztanak országgyűlési 
képviselőnek, fizetés nélküli sza
badságot kell kivennie (alkalmi 
szolgálátokat végezhet). Ez a sza
bályozás csak a parlamenti képvi
selőség dolgában rendelkezett; 
nyitva hagyta azt a kérdést, hogy 
a lelkész hogyan gondoskodik he
lyettesítéséről, hány cikluson ke
resztül maradhat szabadságolt ál
lományban, és mit tehet a gyüleke
zet, ha neki ez az állapot nem felel 
meg. így ez a szabályozás mind 
tartalmilag, mind formailag csak 
provizórikus volt. Ezért döntött 
úgy a februári ülésén a zsinat, hogy 
napirendre tűzi a kérdés törvényi 
szabályozását.

A zsinat akkorra mát elfogadta 
az Egyházi Szolgálatról szóló tör
vénynek a gyülekezeti lelkészi szol
gálatot szabályozó szövegét, 
amelynek 3.1.4. pontja a követke
zőképpen fogja rendezni a kérdést:

„Az egyházközség lelkésze, mint 
aki élethivatásként kötelezte el ma
gát az egyházi szolgálatra, munká
jával és teljes erejével köteles azt 
végezni. Ezért olyan elfoglaltságot 
nem vállalhat, amelyik veszélyezteti 
lelkészi szolgálatának ellátását, il
letve hivatalához méltatlan. Tartós 
elfoglaltság esetén, annak tartamá
ra főállásként vállalt egyházi szol
gálatát valamint járandóságát fel 
kell függeszteni, de az egyházköz
séggel kötött külön megegyezés 
alapján egyes egyházi szolgálatokat 
elláthat. A lelkész a vállalt másod
állást, illetve jelentős lekötöttséggel 
járó elfoglaltságot köteles a presbi
tériumnak bejelenteni, és ahhoz az 
illetékes püspök jóváhagyását meg
szereznie"

Ezt a törvényt annak idején a 
zsinat azért nem léptette életbe, 
mert ez az egyházi szervezetről, il
letve az egyházi szolgálatról szóló

átfogó szabályozásnak csak egy ré
szét képezte. Az elfogadott szöveg 
fenti pontjának soronkívüli külön 
hatályba helyezése csak kifejezet
ten a gyülekezeti lelkész esetében 
jelentett volna valamilyen megol
dást. Ezenkívül az abban foglalt 
szankció: a szolgálat és a járandó
ság felfüggesztése csak a helyettes 
alkalmazásának lehetőségét nyitja 
meg, de tulajdonképpen nem teszi 
lehetővé a gyülekezetnek, hogy új 
lelkészt válasszon; márpedig ez a 
hosszabb időn át vállalt, a lelkészi 
szolgálatot lehetetlenítő elfoglalt
ság esetén mindenképpen indokolt 
lehet.

A most elfogadott törvény 1. §-a 
a nagymértékű idegen elfoglaltság 
vállalásának tilalmát minden egy
házi szolgálatban álló lelkészre ki
terjeszti. A 2. § minősíti, hogy mi
lyen elfoglaltság veszélyezteti a lel
készi szolgálat ellátását: tartós és 
egész embert kívánó. A szankció 
pedig nem a szolgálat és a járandó
ság felfüggesztése, hanem annak 
megszűnése. Mindkét fél: az egy
házi munkaadó és a lelkész sza
baddá válik új szolgálati viszony 
létesítésére, új megállapodás, illet
ve munkaszerződés kötésére. Erre 

, utal4 a „szolgftfyJqlyqigflfMSÓga 
érdekében” beszúrás.

- t c n n y , ,  , V IM ya  \J£A törvény természetesen nem ér
vényes a hatályba helyezése előtt 
keletkezett viszonyokra, de ser
kenti és orientálja azok rendezését 
is.

A törvényben írt tartós és egész 
embert kívánó elfoglaltság nem 
csak politikai szerepvállalás lehet, 
hanem például vezető beosztás na
gyobb gazdasági szervezetnél vagy 
szolgáltató intézménynél. Mint is
meretes, lelkészeink egy részének 
egyházi szolgálatáért kapott összes 
jövedelme nem biztosítja számára a 
tisztességes megélhetést és családja 
eltartását, ületve ez a jövedelem jó
val alatta van a hasonló képzettsé
gű és felelősségű magyar hivatás
értelmiségi réteg átlagos jövedelmé
nek. Ezért lelkészeink egy része má
sodállásban, mellékfoglalkozásban 
vagy valamüyen önálló státusban 
jövedelemszerző elfoglaltságot vál
lal. A szegény gyülekezetek vagy a 
ráfizetéses egyházi intézmények 
nincsenek abban a helyzetben

(F o ly ta tá s  a  3. oldalon)

Zsinati üzenetek
Annak idején a Zsinatra készülve, abban is bíztunk, 

hogy önmagában az új törvények megalkotásának a 
folyamata hozzájárul a megújuláshoz. A Zsinat részt
vevőinek a körén túl is gondolkodásra késztet, új kezde
ményezéseket serkent, új munkastílust honosít meg. 
Lehet, hogy visszatekintve, utódaink felfedeznek majd 
ilyen összefüggéseket mai egyházi életünkben, de vall
juk be, mi nem vagyunk megelégedve a Zsinat kisugár
zásával, nem észlelünk igazi kölcsönhatást a Zsinat és 
az egyházi élet között. Ez azért is gond, mert a zsinati 
tagok véleményének az egyházi közakaratot kell kife
jeznie, ez pedig csak a folyamatos párbeszéd alapján 
lehetséges.

Néhány hét eltelt a legutóbbi zsinati ülésszak óta. 
Október a reformáció hónapja, ilyenkor élénkebb a 
szokottnál az egyházi élet, több az esemény. Ma
gam is több alkalmon vehettem részt, ezek közül 
háromnak az üzenetét próbáltam meg sajátosan zsi
nati szemüvegen keresztül nézni. Szarvason a gyüle
kezeti szeretetotthonokat látogattam meg. Kiskörö
sön a reformációi sorozatban tartottam előadást -  
Egyház az ezredforduló előtt témával-, Pozsonyban 
a szlovák egyház új egyetemes püspökének a beikta
tásán vettem részt.

Lehet, nagyon szerény igényszintet takar, de úgy is 
szoktam nézni az új tötvénytervezetet, hogy nem nehe
zítik-e meg a jelenlegi gyakorlatot, nem szűkítik-e be 
a tevékenységet végzők mozgásterét. A legutóbbi ülés

szakon elfogadott Diakóniai Törvényt több kritika ér
te. Túl általánosnak, keretjellegűnek tartották, néhány 
szabályozás konkrét hiánya is felmerült. Bár ezeket a 
kifogásokat el kell fogadni és a törvények egyeztetése
kor amin lehet, javítani kell, mégis szarvasi tapasztala
taim is megerősítik, helyes az, hogy nincs túlszabályo
zás. Ma ez a nagyobb veszély.

Érdekes dolog, és erről beszéltem Kiskörösön is, 
ahol ugyancsak értékes szeretetmunka folyik, hogy 
mekkora, egyre növekvő hangsúlyt kap a hazai egy
házi életben a diakóniai munka. Túl a rosszemlékű 
diakóniai teológia ideológia jellegén, ma azt is lát
juk, hogy a korlátok közé szorított egyház értelem
szerűen a diakóniai munkát sem végezhette szaba
don. Tehát, amit elvileg támogattak, azt is korlá
tozták. A misszió meggátlása fá jt akkor elsősorban, 
és mondtuk, hogy a diakónia nem önmagában, elvá
lasztva forrásától, hanem a hit gyümölcseként érték. 
Ma egyre élesebben látjuk, hogy az egyház társada
lomban végzett misszióját talán legjobban a diakó
nia hitelesíti. Nem ezért, hanem a segítségre szoru
lókért, az elesettekért, fogyatékosokért, idősekért 
végezzük, tudva azt is, hogy valamennyien segítség
re szorulunk. A szeretet nyújtásának és elfogadásá
nak élményében éljük meg a hitbeli közösséget. Szar
vason és Kiskőrösön is tapasztaltam, hogy legjobban a 
gyülekezeti szinten ötvözhetők az intézményi és a sze
mélyes diakónia előnyei, küszöbölhetök ki hátrányai.



Zsinati Híradó 1994. n o v em ber  20.

E G Y H Á Z U N K  SZ E R V E Z E T I FE L É PÍT É SE
Zsinatunk munkája során most érkezett el az úgynevezett felsőbb 

egyházkormányzati szintek, az egyházmegye, az egyházkerület és 
az országos egyház törvényi szabályozásához. A z októberi ülésszak 
hat ülésén tárgyalta egyelőre még általános vita keretében az erre 
vonatkozó törvényjavaslatokat.

Terjedelme miatt (mintegy negyvenöt oldalnyi szövegről van szó) 
nincs arra mód, hogy a Zsinati Híradó teljes terjedelmében közölje 
a törvénytervezeteket és az azokhoz fűződő magyarázatokat. De 
talán nincs is itt erre szükség. Hiszen sok olyan szabályozási rész
letkérdés van, amelyek bár szükségesek, de közérdeklődésre nem 
tarthatnak számot. így például az, hogy a különféle tisztségek 
választásánál az egyházközségi közgyűlések írásban betöltött sza
vazatait az eljárás lefolytatása után levéltárban kell elhelyezni. 
Vagy az a szabályozás, hogy azt a presbitert vagy közgyűlési tagot, 
aki az ülésről három ízben igazolás nélkül elmarad, tisztségéről 
lemondottnak kell tekinteni. Bármilyen szervezet, így az egyház 
szervezetének is hatékony és egyértelmű működési feltétele, hogy 
az pontosan, félre nem érthető módon szabályozott legyen, és ehhez 
a fen ti részletkérdések is hozzátartoznak, sok más egyébbel együtt. 
De ezeket a szabályozási kérdéseket a zsinat is majd csak a részle
tes vitában fogja mondatról mondatra tárgyalni. M ost az általános 
szempontokról, a nagy összefüggésekről, a f ő  irányokról, a törvényi 
szövegek mögött meghúzódó szándékokról fo ly t a vita, s így ez az 
írás is erről szeretne néhány pontban beszámolni.

1 . K ü ld e té s  é s  s z e r v e z e t
Bár az egyház szervezetének 

kérdéseiről van szó, nem sza
bad szem elől téveszteni, hogy 
a szervezet nem öncél, hanem 
az egyház küldetéséért van. 
Azért, hogy az egyház eleget 
tudjon tenni annak a megbíza
tásnak, amelyről „Az egyházi 
szolgálat” című törvényi fejezet 
első mondata is szól, s amelyet 
szövegében a zsinat már koráb
ban elfogadott: „Az egyház el
sődleges szolgálata az evangéli
um hirdetése annak érdekében, 
hogy a Jézus Krisztusban való 
megigazító hitre eljussunk. A z  
evangélium az egyház létének 
forrása és értelme, hirdetése az 
egyház missziói küldetése, és 
minden egyéb szolgálatának 
alapja".

Ugyanakkor a küldetés vég
zése elválaszthatatlan a szerve
zeti kérdésektől. A kapcsolat 
kölcsönös: a szervezeti kérdé
sek jó megoldása az egyház 
küldetését segíti, a rossz szerve
zőt éhtték akadálya lehet. Ezért 
az egyházi szervezetre vonat
kozó jelenlegi törvényterveze
tekben ismételten megfogalma
zódik annak szerepe, rendelte
tése is: miért van, mi a szerepe 
és létjogosultsága. Erre itt le
gyen elég egyetlen példa. Az 
1891-es Egyházi Alkotmány az 
egyházmegyét még kizárólag 
szervezeti oldalról határozza 
meg: „Több egyházközségnek 
egyházi kormányzás, közigaz
gatás és rendtartás végett fel
sőbb hatósággá egyesülése al
kotja az egyházmegyét (espe- 
rességet)”. A meghatározást 
szó szerint átvette az 1937. évi 
törvénykönyv is, s majdnem 
ugyanígy szerepel ez a reformá
tus egyház törvénykönyvében, 
és mostani alkotmányterveze
tében is. Alig valamivel más az 
1966-ban elfogadott -  jelenleg 
érvényes törvényi szöveg is: 
„Az egyházmegye meghatáro
zott földrajzi területen levő 
gyülekezetek magasabb egy
házkormányzati szerve”. Pedig

az egyházmegye rendeltetése 
sokkal több, mint ami az egy
házkormányzás szervezeti fo
galmába belefér. Ezért az új 
törvénytervezet így fogalmaz:

„Az egyházmegye meghatá
rozott területen levő egyházköz
ségek egyházigazgatási szerve
zete, testvéri, szolgálati és gaz
dasági közösségük megélésének 
színtere... A z  egyházmegye sze
repe:

a) a területén lévő egyház- 
községek összefogása, segítése 
és közös alkalmainak szervezé
se,

b) a lelkészi szolgálatok és a 
lelki események összehangolá
sa,

c) az egyházmegyében az 
egyházi szolgálat zavartalansá
ga fe le tti felügyelet.

Működése érdekében
a) megválasztja önkormány

zati szerveit és tisztségviselőit,
b) meghozza azokat a gazda

sági, szervezeti és szervezési 
döntéseket, amelyek az egyház
megyét és egyházközségeit -  
azok belső önkormányzatának 
és jogi önállóságának sérelme 
nélkül -  érintik."

2. H a g y o m á n y ő r z é s  é s  
k o r s z e r ű s é g

Egyszerre feladat mind a 
kettő. Egyrészt őriznünk kell 
egyházunk történelmének több 
évszázados értékeit. Ugyanak
kor a tradíciókhoz való ragasz
kodás nem lehet merev és egy
oldalú, nem lehet a hagyomá
nyok túlbecsülése sem, hiszen a 
mindig változó kor kihívásai
nak is meg kell felelnie az egy
ház szervezetének is.

1791-ben volt az első orszá
gos zsinatunk Pesten. Ez már a 
vallási türelem jegyében ülése
zett: az új vallásügyi törvény 
megadta egyházunknak is a 
zsinattartás és a saját egyház- 
szervezet kialakításának jogát. 
Ez a zsinat az egyház szerveze
tére nézve fontos alapelveket 
rögzített. Egyike ezeknek az, 
hogy a zsinat az egyház önren

delkezési jogát (közvetlenül és 
közvetve) a gyülekezetek kezé
be tette le. Ezt szoktuk „gyüle
kezeti elv”-nek is nevezni. Ez a 
szervezeti alapelv is egyházlá
tásunkból fakad: „Az egyház a 
szentek gyülekezete, amelyben 
az evangéliumot tisztán tanít
ják, és a szentségeket helyesen 
szolgáltatják ki” (Ágostái Hit
vallás VII. cikk). Es mert az 
egyház az igét hallgató és a 
szentségekkel élő gyülekezetek
ben él, ezért helyes, hogy az 
egyház jogi életében is a súly
pont az egyházközségekben le
gyen. Ezt mondja ki a zsina
tunk által már ugyancsak ko
rábban elfogadott törvénysza
kasz:

„Az egyházközségnek, mint a 
Magyarországi Evangélikus 
Egyház részének alanyi joga, 
hogy részt vegyen annak tör
vényhozásában, kormányzásá
ban és igazságszolgáltatásában. 
E zt a jogát a törvényben megha
tározott tagjai és küldöttei ré
vén gyakorolja úgy, hogy köz
vetlen vagy közvetett képviselet
tel jelen van az egyházmegyei, 
egyházkerületi és országos igaz
gatási és bíráskodási szinteken, 
azok választási és döntési fo lya 
mataiban, és az egyházunk tör
vényeinek megalkotására hiva
tott zsinat munkájában. Ezért 
joga a Magyarországi Evangéli
kus Egyház életének egészét és 
részterületeit ismerni, beleszólni 
kérdéseibe és döntéseibe. M ás
részt kötelessége arányos mér
tékben részt vállalni az egyház 
egészének feladataiból, gondjai
ból és terheiből."

Mindebből következően őr
ződik tovább az a hagyomány, 
hogy az egyházmegyék és az 
egyházkerületek tisztségviselő
it: az esperest, a püspököt, az 
egyházmegyei és egyházkerüle
ti felügyelőt az egyházközségek 
választják, és nem valamiféle 
hierarchikus hatalmi rangsor
ból eredően felülről nevezik ki. 
Ezért választják továbbra is az 
egyházközségek az egyházme
gyei presbitérium és közgyűlés 
tagjait is, s vannak jelen közve
tett képviselettel az egyházke
rületi és országos presbitérium
ban és közgyűlésen is.

Ugyanakkor meg kell találni 
a presbitériumok és közgyűlé
sek korszerű működésének fel
tételeit. Milyen legyen az össze
tételük, hogy az megfelelő kép
viseletet hordozzon, ugyanak
kor rugalmasan működtethe
tők legyenek? Mi legyen a ha
táskörük egymáshoz viszonyít
va is? Itt is tanít az egyháztör
ténet. Korábban az egyházme
gyénél, egyházkerületnél és az 
országos egyháznál csak köz
gyűlések voltak. Egy-egy or
szágos („egyetemes”) közgyű
lés évente ülésezett, több napon 
át is, döntve egyházunk egészé
nek kérdéseiben. Az egyházme
gyei, egyházkerületi és az or
szágos presbitériumokat csak 
az 1934-37. évi zsinat hozta lét

re. Jelenlegi törvényeinkben a 
presbitériumok közigazgatási 
szerepe tovább nőtt a közgyű
lésekhez képest. Ez utóbbiakat 
a mai szabályozás szerint csak 
három évente hívjuk össze, ha
táskörük is alig maradt, így 
szerepük formálissá lett. A mö
götte lévő tendencia alig szorul 
magyarázatra: egy diktatóri
kus helyzetben könnyebb volt 
irányítani, kézben tartani és 
előre eldöntött határozatokat 
hozni egy szűkebb testületben.
A zsinat elé most került tör
vénytervezetek egyik célja ezen 
a területen is a jogsérelmek or
voslása : visszaadni a közgyűlé
sek elvett rangját és tekintélyét 
a határozathozatalban, a ren
deletalkotásban és ellenőrzés
ben. Ugyanakkor az is nyilván
való, hogy a mai felgyorsult 
életritmus két-három napos 
közgyűlések tartását aligha te
szi lehetővé, így a végrehajtás 
konkrét feladatai a presbitériu
mokra várnak továbbra is. 
Mindkét testület működése 
jobbá válhat azzal is, hogy a 
választottak nem alkalmi, ha
nem hat évre szóló megbízást 
kapnának.

3 .  A  p a r i t á s  k é r d é s e i
Egyháztörténeti örökségünk 

az a hagyomány is, hogy az 
egyházmegyei, az egyházkerü
leti és az országos egyház pres
bitériumaiban és közgyűlésein 
egyenlő számú lelkészi és nem- 
lelkészi képviselő van jelen. Pa
ritás van abban is, hogy a lelké
szek, esperesek és püspökök 
mellett ott vannak a felügyelők 
is. Ezt is alapelvként mondta ki 
a 200 évvel ezelőtti első egyete
mes zsinat, amelyik az egyház 
kormányzatát a lelkészek és 
nemlelkészek között közössé 
tette.

Ezt a hagyományt is őrzi a 
most tárgyalt törvénytervezet, 
amelyik pl. az egyházmegyei el
nökségre nézve kimondja, 
hogy „az esperes és az egyház- 
megyei felügyelő egyenlő joggal 
és felelősséggel vezetik és képvi
selik az egyházmegyét, irányít
já k  közigazgatását és annak 
összes ügyeit egyetértőén inté
zik". Ugyanígy fogalmaz a ter
vezet a többi egyházkormány
zati szintre nézve is. Az egyenlő 
jog és felelősség a paritásból 
következik. Ugyanakkor kér
dés marad mindegyik egyház
kormányzati szinten ez a hatás
köri azonosság és feladatkörük 
megosztása. Hiszen az elnöksé
gek nemlelkészi tagja nem főál
lásban vezet és képvisel, ebben 
saját hivatása miatt csak segíte
ni képes. A vita a zsinaton, ezt 
megelőzően a szakbizottság
ban is arról is folyt, hogy ho
gyan lehet meghatározni az el
nökségek közös és egymás kö
zött megosztható feladatait, 
hogy az egyenlő jog és felelős
ség kimondása ne legyen csu
pán illúzió.

További kérdések adódnak a 
paritás kérdéséről országos 
szinten. Az alapelvi vita arról is 
szólt, hogy megmaradjon-e a 
hagyománynak megfelelően az 
országos felügyelő tisztsége, 
amelyik egyházunk történel
mében hosszú időn keresztül az 
evangélikus egyházkerületek

(F o ly ta tá s  a 2. o ldalról) 
hogy lelkészük „teljes munkaide
jére” igényt tarthassanak. Ezért 
nagyon fontos, hogy ezeket a 
kérdéseket mindkét fél méltá
nyosan kezelje, és tisztességes 
megállapodásban rendezzék a vi
szonyokat.

A zsinati bizottság, ületve a zsi
nat tagjai a viták során kivétel nél
kül úgy ítélték meg, hogy a parla
menti képviselőség, a magasabb 
pártfunkció, és a függetlenített 
polgármesterség kimeríti a tartós 
és egész embert kívánó elfoglaltság 
fogalmát. Ennek a felfogásnak az 
az üzenete, hogy az evangélikus 
lelkésznek nemcsak állampolgári 
joga, hogy ilyen tisztségre megvá
lasszák, hanem, ha elvállalja, köte
lessége is, hogy tisztének és válasz-

A gyülekezeti elv nem csak elméletileg alapvető, ha
nem érvényesülése valóban a megújulási folyamat 
középpontja. Az egyház jövője az erős gyülekezetek 
közössége, akik elsősorban magukról, tagjaikról ké
pesek gondoskodni, másodsorban hozzá tudnak já 
rulni a közös terhekhez. Ezt a folyamatot elősegítő 
törvények kellenek.

A folyamat másik pólusát, az országos egyház te
vékenységének a formálását segítette jobban megér
teni a szlovák helyzet megismerése. A Zsinat ülésén 
talán ez a téma váltotta ki a legszínvonalasabb vi
tát. Örvendetes volt, ha nyilván nem is lehetett elvo
natkoztatni a mai helyzettől és személyektől, hogy a 
vitában az elvi megközelítés volt az uralkodó. Nem 
kétséges, hogy a jövőben az egyházmegyei és az 
egyházkerületi szint megtartása mellett a gyülekeze
ti és az országos tevékenység kap napi hangsúlyt, itt 
folyik a rendszeres munka. Az egyházmegye na
gyobb hatáskört kell kapjon a decentralizáció folya
matában, de nem csökken az egyházkerület felelős
sége, a püspök, a felügyelő kompetenciája. A gya
korlati munka, a végrehajtás zajlik a gyülekezetek
ben, illetve országos szinten. Ez utóbbi, a technikai 
fejlődésnek is köszönhetöleg, képes lehet az egyház
megyék és az egyházkerületek adminisztrációs ter
heit átvenni, a naprakész gyülekezeti adatok birto
kában. Országos szinten jelenik meg az iskolák, az 
országos szeretetintézmények felügyelete, valamint a 
sajtómunka és a hazai és nemzetközi kapcsolatrend
szer java része.

A Zsinat hátralévő nagy leckéje: dönteni az egy

házi struktúráról. Az egyházmegyei szint erősítése 
ellene látszik mondani az egyházkerületek száma 
növelésének, ugyanakkor sokan mindkettőt egyide
jűleg támogatják. A szlovák modell mindenesetre f i 
gyelmet érdemel. A mienkhez hasonló lélekszámú 
egyházban két kerület működik, viszont az országos 
egyház élén egyetemes püspök és felügyelő áll. így 
valósul meg a decentralizáció mellett a szükséges 
centralizáció is.

Érdekesség, hogy most szüntették meg a főtitkári 
tisztséget, ezentúl igazgatónak nevezik, a mi zsinati 
javaslatunkban ügyvezető titkár szerepel.

Mindig le kell írjuk a minőség szót, amikor az 
egyházi intézmények fejlesztése van napirenden. 
Szarvason a lazarénusok segítségével minőségit ug
rott a szeretetmunka, megőrizve a magas szakmai 
színvonal, a folyamatos továbbképzés mellett a gyü
lekezeti munka melegét. Kiskörösön sok egyéb mel
lett a kulturális vonatkozások, köztük kiállítások 
gazdagították a reformáció heti eseménysorozatot. 
A sokszínűség és a törvények adta keretek jó össz
hangban lehetnek.

Talán azért is jó emlékű ez a zsinati ülésszak, 
mert mindhárom napon végig teljes volt a határo
zatképesség. Bizonyára szerepet játszott ebben a 
Zsinat lelkész elnökének minden zsinati taghoz el
juttatott felelősségébresztő testvéri levele. Persze, itt 
is kölcsönhatásról van szó. Mind teljesebb a jelenlét, 
annál eredményesebb lehet a munka.

Dr. Frenkl Róbert

együvé tartozásának egyetlen 
megnyilvánulása volt, vagy 
megteremtődjék-e a létszám 
paritása az országos vezetésben 
is?

4 .  A  t i s z t s é g e k  
i d ő t a r t a m á n a k  k é rd é s e
A jelenlegi törvények szerint 

a püspököt, az egyházkerületi 
és az országos felügyelőket 
élethossziglan választják az 
egyházközségek. A zsinat elő
készítése időszakában megszü
letett javaslatok döntő többsé
ge a ciklikus választás mellett 
szól a püspök választására néz
ve is, mint ahogyan ez többek 
között az esperes és az egyház- 
megyei felügyelő esetében ed
dig is hatévenként történt.
A zsinat elé került törvényter
vezet fő szövegében ez a javas
lat szerepel: „A püspököt az 
egyházkerület egyházközségei
nek közgyűlései legfeljebb hat 
évre választják. A megválasztás 
feltétele legalább tíz év gyüleke
zeti lelkészi szolgálat és a be 
nem töltött 60. életév. Megbízatá
sa lejárta után a mindenkori lel
készi nyugdíjhatáron belül újra
választható.” Lehetséges válto
zatként ott van a törvénytervezet 
szövegében az a megoldás is, 
hogy a püspök választása a min
denkori lelkészi nyugdíjkorhatá
rig történjék. A változatokkal 
kapcsolatosan érvek és ellenér
vek hangzottak el a zsinaton, 
egyelőre még döntés nélkül.

5 . Á lla n d ó  h e ly e t te s e k
Hatályos törvényünk nem is

meri a püspökhelyettes fogalmát 
csakúgy, mint ahogyan az espe
reshelyettesét sem. A püspök he
lyettese ma hivatalból az egyház
kerületi lelkészi főjegyző, aki 
nem állandó helyettes, hanem 
csak szükség esetén, alkalomsze
rűen helyettesíti a püspököt: „A 
püspök helyettese a püspöki szék 
üresedésé esetén, vagy külön meg
bízása alapján végezhet püspöki 
teendőket”, -  mondja ki a hatá
lyos törvényszöveg. Érvényben 
lévő törvényünk tehát minde
nütt arra az álláspontra helyez
kedik, hogy állandó helyettese
ket nem jelöl ki olyan értelem
ben, hogy azok külön tisztséget 
jelentenének. Az új törvényja
vaslat állandó püspökhelyettesi 
tisztség bevezetését kezdeménye
zi a megnövekedett püspöki fel
adatokra tekintettel is. A na
gyobb munkamegosztást jelentő 
és megosztott felelősséget segítő 
püspökhelyettes a püspök állan
dó munkatársa és tényleges segí
tője lehet pl. a püspök betegsége 
vagy külföldi tartózkodása ese
tében, de egyéb feladatokban is.

Jelenlegi törvényünk szerint a 
püspök nem helyettesíthető a 
következő püspöki teendők ese
tében: a lelkészek felavatása, a 
templomok felszentelése, a gyü
lekezetek látogatása és az isten
tiszteletek rendjének megállapí
tása. Ennek a szabályozásnak a 
megmaradása korlátozná a püs
pök és helyettese között a meg
osztható feladatokat. így ugyan
is a püspök helyettese bizonyos 
püspöki teendőket továbbra sem 
végezhetne el: esetenként sem lá
togathatna meg a püspök helyett 
egyházközségeket a püspökláto

gatás „canonica visitatio” igé
nyével, rangjával és hatásával,
(az ilyen jellegű gyülekezetláto
gatás egyébként teljesen ki is ve
szett a gyakorlatból), vagy kivé
telesen sem szentelhetne fel pl. 
gyülekezeti házat, jelentős válto
záson is átesett renovált templo
mot. Ilyen szabályozás mellett a 
püspökhelyettes gyakorlatilag 
továbbra is csupán cím marad
na. De az a szabályozás, amely a 
püspök kizárólagos jogává teszi 
az idézett cselekményeket, nem 
igazolható teológiailag. Ezért a 
törvénytervezet javaslata: „A 
püspökhelyettes az egyházkerület 
gyülekezeti lelkészei közül vá
lasztott lelkész. Püspökhelyettes 
egyidejűleg esperesi tisztséget 
nem viselhet. A püspökhelyettes 
feladata a püspök helyettesítése 
és a püspök feladataiban való se
gítés.”

6 . A z  o r s z á g o s  b iz o t ts á g o k  
s z e re p e

Ma is működnek egyházunk
ban országos bizottságok, így 
missziói, katechetikai, diakóniai, 
építési és egyházművészeti stb. 
bizottságok, de van bizottsága 
az ökumenikus és külügyi kap
csolatoknak, újabban pedig az 
oktatási és nevelési intézmények
nek is. Ma a bizottságok törvé
nyi szabályozás nélkül működ
nek, csupán konzultatív, taná
csadó, informatív jogosítványuk 
van, ami gyengíti szerepüket, fe
lelősségüket, és rontja munkájuk 
hatásfokát. A törvényjavaslat
ban visszatér az a régi szabályo
zás, amikor a bizottságokat az 
egyetemes (országos) közgyűlés 
nem csupán megválasztotta, ha
nem működtette és ellenőrizte is. 
így megbízatásuk keretén belül 
döntési joguk van. A bizottsá
gok elnökeinek hivatalból való 
közgyűlési jelenléte, a bizottsá
goknak az országos közgyűlésen 
történő beszámolási kötelezett
sége, és a javaslataik feletti 
döntés biztosítja a hatékony 
működés feltételeit. Az új tör
vényjavaslat szövege: „Az or
szágos közgyűlés irányítja, fe lü 
gyeli és segíti a Magyarországi 
Evangélikus Egyház lelki, szel
lemi és anyagi életét. Ennek se
gítésére saját tagjaiból és vá
lasztott szakértőkből országos 
egyházi bizottságokat alakít. 
A bizottságok számát, összeté
telét, működését és feladatát or
szágos szabályrendelet szabá
lyozza. A  bizottságok végzett 
munkájukról az országos köz
gyűlésen beszámolási kötele
zettséggel tartoznak, javaslatai
kat a közgyűlés hagyja jóvá, 
munkájukért a közgyűlés egésze 
felelős."

Mindez csupán ízelítő lehet 
abból a törvénytervezet- 
csomagból, amit a zsinat 3. szá
mú szakbizottsága a zsinat egé
sze elé terjesztett egyházunk 
szervezeti felépítésével kapcso
latban. Sok minden meg sem 
említhető egyetlen beszámoló 
cikk terjedelmének korlátái kö
zött, s a megemlített kérdések 
érvrendszere is szükségszerűen 
hiányos. Mégis talán megérez
tet valamit így is az ezzel kap
csolatos zsinati munkából, an
nak útkereséséből és felelőssé
géből is.

Zászkaliczky P éter

tói bizalmának lelkiismeretesen és 
teljes erejével megfeleljen. Nem 
korlátozzuk tehát a politizálást, 
hanem tisztességes, áldozatos és el
kötelezett közéleti szerepvállalásra 
buzdítunk. Az individualista felfo
gás szívesen hangoztatja az egyéni 
jogokat; mi nem tudunk megfeled
kezni a vezető felelősségéről, 
amellyel Istennek is, a közösség
nek is tartozik.

E törvény másik üzenete, hogy 
a lelkészi szolgálat is tartós és egész 
embert kívánó elfoglaltságot jelent. 
Lelkészeink legnagyobb része vál
lalja ezt az áldozatos életet. Az len
ne a kívánatos, hogy ne legyen a 
szolgálat mellett semmi „világi” el
foglaltságuk. De a gyülekezetek
nek is eszerint kell megbecsülniök 
lelkészeiket! Sőt, a lelkész-felesé

geket (és a lelkésznők férjeit) is, 
akiknek szolgálatáról egyházi tör
vényeink nem szólnak, s akiknek 
áldozatairól mi magunk is sokszor 
megfeledkezünk.

Az egyház nemlelkészi tisztség- 
viselőinek közéleti szerepvállalását 
a zsinat nem szabályozta. Nyilván
valóan azért, mert ők egyházi tiszt
ségüket főfoglalkozásuk mellett 
látják el. Ennek a körülménynek is 
van azonban egy üzenete: a felelős 
protestáns közéletiség hagyomá
nyait, értékeit a nemlelkész evan
gélikusoknak kell tehetségükhöz 
képest hordozniok, tisztességes és 
áldozatos politizálással nekik kell 
elsősorban a város javán, gyerme
keink jövőjén a közéletben is mun- 
kálkodniok.

Thurnay Béla
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Egyházunk hatalmas súlyú, 
központi kérdése az evangélizáló 
és missziói munka. Értékes lehető
ségünk, hogy a zsinat keretében 
alapvető fogalmait, törvényeit 
egyértelműsítsük, jelentőségének 
megfelelően kifejtsük s ezzel erősít
sük.

Ennek a munkának általános 
kérdései között rögzítettük az 
evangélizáció, a belmisszió és a 
külmisszió ma elfogadható egy
mástól megkülönböztető jellegze
tes tartalmát, területét. Ezzel a ke
zelésükhöz használható terminoló
giát alkalmazhatunk.

„1. §. Az evangélizáció és misszió 
az egyház alapvető hivatása, ezért 
annak érvényesülnie kell az egyház 
egész munkájában.

Ébresztő evangélizációval az egy
háztól eltávolodott megkereszteltek 
felé, belmissziós szolgálattal a hazai 
nemkeresztyének felé, külmissziós 
felelősséggel pedig a külföldi nem
keresztyének felé fordul az egy
ház.”

Egyházunknak tervszerűen úgy 
célszerű stratégiáját alakítania, 
hogy a még elérhető, de eleven 
kapcsolatot a gyülekezetekkel 
megkereszteltségük ellenére sem 
tartó testvéreink felé is szervezett, 
erőteljes evangélizációs munkával 
forduljon. Népegyházunk isten- 
tiszteleti, szolgálati rendjével, fele
kezeti értékeivel, népi adottságai
val drága kincs.

Sok területen azonban ma is 
pusztul, létszáma csökken, gyüle
kezeteiből több elszórványosodik, 
sok szórványa eltűnik. Meg kell 
találnunk betegségeinek, hiányai
nak, mulasztásainak ellenszerét, a 
Szentlélek ajándékozta utakat. 
Ezek között talán a leglényegesebb 
a megtérésre hívó, ösztönző evan
gélizációs munka kibontakozása, 
amelyben népegyházunk megpró
bálja elérni saját tagjait, az evangé
likus keretek között megkeresztel
teket.

Ugyanakkor nagy belmissziós 
erőfeszítéssel kell fordulnunk a 
meg sem kereszteltek felé. Magyar- 
ország -  különös tekintettel az 
atheista törekvésű évtizedekre -  
belmissziói terület lett s az is ma
rad. Számos jószándékú, teljesen 
közömbös hazai társunk felé va
gyunk adósok a Krisztusról szóló, 
szeretetteljes örömhír valóságával. 
De ezzel a készséggel kell felkészül
ten fordulnunk a sokszor az egy
házat támadó, kemény hitetlenek 
felé is. Hiszen közöttük számosán 
speciális bajokkal, iszákossággal, 
kábítószerrel, öngyilkossági kísér
letekkel birkóznak.

Felelősségünk területére tarto
zik a külföldön élő nemkereszté
nyek tömege is. Kétes értékű an
nak az erőtlen egyháznak az evan-

gélizációja, belmissziója, amelynek 
nincs külmissziója. Bármilyen las
san, nehezen, egyesületekre tá
maszkodva alakul is ki egyházunk 
külmissziós tevékenysége, ennek 
kereteit törvényeinknek biztosíta
nia kell.

Szükséges ezért az evangélizáci
ós és missziói szolgálatok hivatász- 
szerű végzőinek, alkalmas munká
sainak kiválasztása.

„2. §. Az evangélizáló és missziói 
küldetés minden felelős egyházköz
ségi tagnak szól. E szolgálatok hi
vatásszerű végzésével az egyház kü
lön szolgálattevőket is megbízhat. 
Ezért az egyház erre a szolgálatra 
alkalmas munkásokat készít fel és 
küld ki.”

Ennek a hivatásszerű szolgálat
nak rendjével és munkásaival fog
lalkozik a törvény 2. fejezete. 
Hangsúlyt helyez arra, hogy az 
evangélizáló és missziói munka az 
egyházközség szolgálatának a lel- 
készi munkatervnek és az évi jelen
tésnek is szerves része legyen. Ser
kenti a felelősséget evangélizáló al
kalmak, missziói napok, offertóri- 
umok meghirdetésének, tartásá
nak előírásával.

Majd az egyházmegyék, az egy
házkerületek evangélizációs és 
missziói felelősének megbízási 
rendjét rögzíti a törvény. Nagyon 
jellemző vita alakult ki azon, hogy 
lehet-e az egyházmegyében nemlel
kész evangélizációs és missziói fele
lős? Hiszen a lelkész is és a nemlel
kész is általában főállása melletti 
szolgálatként végezheti ezt a külön
leges munkát, az evangélizációk és 
missziói alkalmak szervezését. Egy
házunk klerikalizálódásának egyik 
fokmérője, hogy messzemenő al
kalmasság esetén számba veszi-e 
nemlelkészeinek szervezői és igehir
detői felkészültségét az egyházme
gyei tisztségeknél. A döntést a zsi
nat olyan megfogalmazásával hi
dalta át, hogy „Az egyházi szolgá
lat” című törvény hasonló kérdései 
között dönt ebben a kérdésben is.

Komoly, de mostani nehéz egy
házi helyzetűnket számbavevő 
hangsúly esik a missziói bizottsá
gok létrehozására. Az egyházme
gyék -  szabályozott rendben -  csak 
akkor hozzanak létre bizottságot, 
ha erre alkalmas szolgálók állnak 
rendelkezésre. Az országos egyház 
azonban egy jól szervezett, pontok
ban szabályozott országos evangé
lizációs és missziói bizottságot hoz 
létre az egyházkerületekből egyenlő 
létszámú taggal.

„8. §. Az országos egyház az egy
házkerületekkel összhangban az 
egyházkerületekből egyenlő létszá
mú taggal országos evangélizációs és 
missziói bizottságot hoz létre, amely 
munkatervét összeállítja, végrehaj

tását irányítja és ellenőrzi. Az orszá
gos evangélizációs és missziói bizott
ság legalább 12 tagú. Tagjai közé 
tartoznak az egyházkerületi evangé
lizációs és missziói lelkészek, továb
bá a Teológiai Akadémia delegált 
küldötte. Vezetőjét tagjai közül a 
bizottság szavazattöbbséggel maga 
választja.

A vezető köteles legalább éven
ként egy tanácskozást összehívni a 
munka megbeszélésére. Erre a ta
nácskozásra meghívja az egyházme
gyei evangélizációs és missziói meg
bízottakat, a különböző ilyen jellegű 
munkaágak, egyesületek és intézmé
nyek vezetőit.

Az országos evangélizációs és 
missziói bizottságba saját egyházke
rületük küldötteit az egyházkerületi 
presbitériumok javaslata alapján az 
egyházkerületi közgyűlések választ
ják.”

Végül az evangélizációs és misz- 
sziói intézmények működési rendjé
ről döntött a zsinat s ezzel ennek a 
törvénynek első két fejezetét alakí
totta ki részletes vitában.

A törvénynek a továbbiakban 
még két fejezetét veszi számba a 
zsinat:

3. Az evangélizáló és missziói 
munka területei, eszközei, valamint

4. Az evangélizáció és misszió 
munkásainak képzése és szolgálat
ba állítása című fejezeteket. Remél
hetőleg a következő ülésszakon 
ezek részletes vitája zátja ennek a 
sokat és sokféleképpen vitatott tör
vénynek a megalkotását.

Folyó év június 2-án a Bizottság tel
jes ülést tartott Budapesten az Orszá
gos Egyház központjában. A Bizottság 
újólag áttekintette a kialakult helyzetet 
és megállapította, hogy a Zsinat teljes 
ülése elé sajnálatos módon eddig még 
részletes vitára nem bocsátották a Bi
zottság által benyújtott, az egyház gaz
dálkodásáról szóló törvénytervezetet. 
A Bizottság ugyanakkor bizonyos fo
kig megérti a Zsinat e téren tapasztal
ható tartózkodó magatartását, tekin
tettel arra, hogy álláspontja szerint a 
végső érdemi törvényjavaslat kialakítá
sához az alábbi fontos kérdések eldön
tése, illetve azokban való állásfoglalás 
alapvetően szükségesnek látszik.

1. Mind a Bizottság tagjai, mind pe
dig annak elnöke több felszólalásában 
jelezte már, hogy az anyagi kérdések 
végső rendezése nagymértékben függ a 
belső egyházkormányzati rend felépíté
sétől formai szempontból, ugyanakkor 
viszont tartalmi szempontból az elfo
gadott egyházkormányzati koncepció
tól függetlenül célszerűnek látszik 
pénzügyi tekintetben az egységesítés. 
Erre alapvetően azért van szükség, 
mert a hatályos magyar pénzügyi jog
szabályok, olyan szakmai előírásokat 
írnak elő, kötelező jelleggel, amelyek

Az alapige (Jn 5,1-17) egy so
kak által jól ismert hosszú törté
net: Jézus Jeruzsálemben, a Bet- 
hesda-tónál meggyógyítja a 38 
éve beteg embert, akinek „nincs 
embere”, aki segítsen rajta, hogy 
bevigye a vízbe, amikor annak 
gyógyító ereje jelentkezik. A tör
ténetben hangsúly esik arra, 
hogy ez a gyógyítás szombatna
pon történik.

Erre a vasárnapra (Szenthá
romság ünnepe utáni 19. vasár
nap) nyilván az alapige utolsó 
verse miatt került ez a történet. 
Ennek a vasárnapnak egyházunk 
rendje szerinti témája: „Járjunk 
elhivatásunkhoz méltóan -  Mun
kában". A 17. vers pedig így 
szól, Jézus szavaként: „Az én 
Atyám mind ez ideig munkálko
dik, én is munkálkodom”.

Hosszú történet ez, és nagyon 
csábító, egy egész igehirdetés- 
sorozatot lehetne róla tartani. 
De egy vasárnapi prédikációba

betartására csak és kizárólag szakem
ber képes, ugyanakkor nyilvánvaló, 
hogy történelmi távlatban gondolkod
va sem fogja elérni egyházunk azt az 
anyagi szintet, hogy ezeket a szakem
bereket az egyes egyházközségek képe
sek legyenek folyamatosan alkalmazni 
és megfizetni. Éppen ezért a Bizottság 
javasolja a T. Zsinatnak megfontolásra 
annak eldöntését, hogy szigorúan pénz
ügyi vonatkozásban a Magyarországi 
Evangélikus Egyházban csak és kizáró
lag két szint létezzen, nevezetesen az 
egyházközségek, mint alapintézmé
nyek és az Országos Egyház, mint pénz
ügyi gazdasági szolgáltató központ.

Ez a gyakorlatban azt jelentené, 
hogy az örvendetes módon egyre előre- 
haladottabbá váló gépesítés miatt ez 
viszonylag könnyen kialakítható, hi
szen az Országos Egyház számitógép 
központja mind a különböző adóne
mek, mind az egyéb pénzügyi kötele
zettségek vonatkozásában elvégezné 
„bérben” az egyes egyházközségek 
mint önálló jogi személyek pénzügyi 
kötelezettségeit...

2. Egyházunkban mindennapos fe
szültséget jelent a lelkészi illetmények 
különbözősége. A különbözőség oka 
vüágos, hiszen az egyes egyházközsé-

csak az fér bele, hogy egy vagy 
két fő gondolatra figyeljünk.

Az egyik Isten, Jézus „munkál
kodása”. Talán erre hívja fel a 
figyelmet: Ne úgy képzeljük el 
Istent, hogy valahonnan fentről, 
a „mennyországból” néz ben
nünket és ezt a világot, hanem ő 
itt van, és nemcsak „néz” ben
nünket, hanem cselekszik, tesz 
valamit. És az sem mellékes, 
hogy mit tesz. Ez a történet min
denesetre azt hangsúlyozza, hogy 
Jézusban a minket segítő, ba
junkban mellénk álló Isten jött 
hozzánk.

Ezzel összefügg ennek a vasár
napnak a témája: a mi munkál
kodásunk. Az, hogy a keresztyén 
ember hivatása a munka. Ne fe
lejtsük el, hogy ránk, keresztyé
nekre (templombajárókra, bib
liaolvasókra, imádkozókra) úgy 
néznek az emberek, hogy mi Is
tent képviseljük. Valahogyan 
ránk nézve képzelik el az Istent. 
És az is igaz, hogy legjobban az
zal képviseljük az Istent, ha nem 
felejtjük el, hogy minden mun
kánkkal másokat szolgálunk. 
Tudjuk-e úgy képviselni Istent 
ebben a világban, hogy bármi
lyen fontos is, nem a keresetün
kért, anyagi javakért dolgozunk, 
hanem másokért, hogy mun
kánkkal embertársainknak, kö
zösségünknek szolgálunk? Tu
dunk-e akár áldozatot hozva is, 
vagy közvéleménnyel szembe- 
szállva is másokért munkálkod
ni?

Mert a történet másik jellem
ző vonása a Jézus és a zsidók

gek anyagi teherbíróképessége erősen 
eltér. Ugyanakkor a lelkészi szolgálat 
színvonala a teológiai munka elismeré
se miatt feltétlenül célszerűnek látszana 
egy bizonyos központi fizetési rend (fi
zetési osztályok) bevezetése, amely a 
lelkésztestvérek számára is előre kiszá
míthatóvá tennék, hogy többletmun
káért, többlettevékenységükért milyen 
anyagi ellenszolgáltatásra számíthat
nak biztosan.
> 3. Igen régi vita egyházunkban az 
egyházi adó kérdése. A Bizottságinak 
az az álláspontja, hogy e tekintetbén is 
a T. Zsinat döntését kell kérnie, hiszen 
egész más a bevételi oldal tervezése, ha 
egy kötelező mértékű adóval számol az 
egyházi pénzügyi vezetés, mintha en
nek önkéntes jellege megmarad. A bi
zottságok illetve az eddig elfogadott 
törvények szelleméből a Bizottság arra 
a következtetésre jutott, hogy a Zsinat 
nagy valószínűséggel az egyes egyház
tagok fizetésének százalékában fogja 
meghatározni a kötelező egyházi adó 
mértékét...

4. Nyugdíjas lelkészeink helyzete 
egyáltalán nem megnyugtató. Éppen 
ezért sürgető szükségszerűségként me
rül fel az Országos Evangélikus önkén
tes Nyugdíjkiegészítő Biztosítási 
Pénztár létrehozása. A Bizottság ál
láspontja szerint erre most érkezett 
el a történelmi pillanat, hiszen állami 
vonalon is ugyanilyen jellegű nyugdíj-

Koczor Miklós
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(Részlet az előterjesztésből; tárgyalása a következő ülésszakon lesz.)

közötti konfliktus a szombat mi
att. Az evangélista úgy írja le a történetet, hogy elbeszélésében 
hangsúly esik az ünnepre, a szom
batin. Háromszor is előfordul itt a 
„szombat” szó, és a történet azzal 
kezdődik, hogy a történetek idején 
„ünnepük” volt a zsidóknak.

Még a mai átlagember számára 
is megdöbbentő és elszomorító, 
hogy az Isten törvényének tiszte
lői, tanítói nem örülnek annak, 
hogy egy 38 éve beteg ember végre 
meggyógyul, hanem fe l vannak há
borodva azon, hogy ez a meggyó
gyult ember most maga viszi azt a 
saroglyát, amelyen 38 évig feküdt, 
és hogy Jézus a gyógyításával és a 
meggyógyultnak adott szavával 
(„vedd az ágyadat és já rj!”) meg
szegte a szombatnapra vonatkozó 
előírásokat. Ráadásul az evangélis
ta megjegyzi, hogy ezért a zsidók 
elkezdik üldözni a jótevőt: Jézust.

Ezek a törvénytudó és törvény- 
tisztelő emberek, akikre úgy néz
tek, mint Isten embereire, nem azt 
nézik, hogy mi, hanem azt, hogy 
mikor történt. (Nem tudom elke
rülni azt a gondolatot, hogy ez 
olyan, mintha keresztyén hívők 
azon lennének most felháborodva, 
hogy mi ma, vasárnap is tartunk 
zsinatot, és nem arra gondolná
nak, hogy ezzel a pihenőnapot is 
feláldozva, egyházunknak szolgá
lunk).
A mindig munkálkodó, a velünk 
mindig jót tevő Istent képviselve 
kell nekünk keresztyéneknek elhi
vatásunkhoz méltóan munkában 
is járnunk, élnünk.

pénztárak felállítása van jelenleg folya
matban.

5. Minden gazdasági koncepció 
szükségképpeni eleme annak végre
hajthatósága pénzügyi nyelvre lefordít
va az utalványozás rendje illetve az el
lenőrzés kérdése. Az 1. pontban kifejtett 
koncepciónak megfelelően a Bizottság 
egyhangú álláspontja az, hogy az egy
házközségeknél az utalványozás rendje 
maradjon változatlan, vagyis a  gyüleke
zeti (igazgató) lelkész illetve a felügyelő 
együttes aláírása, de szűnjön még az 
esperesi, illetve püspöki hivatalok utal
ványozásának jogosultsága, és helyébe 
az Országos Egyház két vezető beosztá
sú személye lépjen (felügyelő?, irodave
zető?, stb?). Ennek eredményeképpen a 
rendszer zártan képes működni.

Közismert a Tisztelt Testvérek előtt 
egyházunk finanszírozásának egyik 
nem elhanyagolható pillére, az éven
kénti állami juttatás, ennek elosztásá
ról és főleg módjáról már eddig is ösz- 
szecsaptak a különböző álláspontok. 
Úgy érezzük a kérdés élét elvenni és a 
kérdést megnyugtatóan rendezni, az ál
lami támogatás elosztását illetve az 
elosztás elveit, valamint annak gyakor
lati végrehajtását az Országos Egyház 
végezné, mégpedig előre meghatáro
zott normatív feltételrendszer alap
ján ...

Török Gábor 
a bizottság elnöke

FELKÉSZÍTÉS AZ EGYHÁZI SZOLGÁLATRA
Ezzel a címmel is készül 

törvény a zsinaton. Kezdettől 
fogva úgy volt, hogy az egy
házban különféle szolgálato
kat végeztek az egyház tag
jai: igét hirdettek, istentiszte
letet tartottak, gondozták a 
rászorultakat, a betegeket, 
szegényeket, törődtek az öz
vegyekkel, árvákkal, magáno
sokkal, gyógyították a bete
geket, vigasztalták a szenve
dőket és szomorkodókat, ta
nították az ifjúságot. Az Új
szövetségből tudjuk, hogy az 
első keresztyének így látták: 
az egyház Krisztus teste, és 
ahogyan a test tagjai egymást 
szolgálják, úgy élnek együtt 
az egyház tagjai, egymást se
gítve, egymásnak szolgálva 
(lKor 12. r.).

Természetes, hogy idők fo
lyamán egyre inkább megkí
sérelték rendezni ezeket a 
szolgálatokat. Igaz, hogy va
lami módon mindenki szol
gálhat a maga tehetségével az 
egyházban, de szükség van 
valami megegyezésre, rendre 
a szolgálatokra nézve is. Kez
dettől látták annak a veszé
lyét, hogy ha mindenki csak 
a maga elgondolása szerint 
akar szolgálatot végezni, ak
kor abból zűrzavar támad. 
Isten pedig nem a zűrzavar
nak az Istene ( lKor  14,23).

Ilyesféle gondolatok állnak 
általában is a zsinat törvé
nyalkotó munkája mögött, 
ezért természetes, hogy meg 
kell keresni az egyházban fo
lyó szolgálat feltételeit és 
rendjét.

Az első kérdés itt az, hogy 
k i szolgálhat az egyházban. 
Van egy régi tanítás az evan
gélikus egyházban, amelyet 
az „egyetemes papság” néven 
szoktak említeni. Péter 1. le
vele 2,10-ben az apostol ír 
arról, hogy a keresztyének 
mind „papok”, és ez azt is je
lentheti, hogy minden keresz
tyén szolgálhat az egyházban, 
a gyülekezetben.

Az azonban fontos, hogy a 
szolgálatra megbízást kapjon 
azoktól, akiknek feladata a 
gyülekezeti élet rendjére való 
vigyázás. Ezért a készülő tör
vénynek is tartalmaznia kell ezt 
a feltételt. Éppen a jó rend ér
dekében kell a lelkésznek és a 
presbitériumnak ügyelnie arra, 
nogy ki és milyen szolgálatot 
végez a gyülekezetben, és ezért 
nekik kell megbízást adniuk a 
szolgálatra.

A szolgálatra fe l  is kell ké
szíteni azokat, akik azt vé
gezni akarják. Ez a felkészí
tés elsősorban abból áll -  
egyházi szolgálatról lévén szó

hogy alapvető dolgokra (a

Szentírás ismeretére, az egy
ház tanítására, történetére, az 
egyház szolgálatának ismere
tere) megtanítsák a gyüleke
zet tagjait.

Az is fontosnak látszik, 
hogy akik valamilyen szolgá
latra felkészültek, azok ezt 
igazolni is tudják, legyen hi
vatalos bizonyítványuk arról, 
hogy őket a szolgálatra felké
szítették. Ez egyrészt azért 
szükséges, hogy a szolgálatte
vő maga is biztos legyen a 
dolgában, másrészt a gyüle
kezet is tudja, hogy aki a 
szolgálatot végzi, nem a sa
játmaga kitalálta módon 
szolgál és nem a saját gondo
latait adja tovább, hanem azt 
végzi, ami az evangélikus 
egyház feladata, és azt tanít
ja, amit egyházunkban taní
tani kell.

Mivel az egyházi szolgálat 
sokirányú, az idevonatkozó 
törvénynek legalább alapvo
násaiban tartalmaznia kell 
azt, hogy milyen szolgálatok
ra folyik felkészítés az egy
házban. Ilyenek:

-  a lelkészi szolgálat,
-  a hittantanítás,
-  a kántori szolgálat,
-  a diakónia (szeretetszol

gálat),
-  az ifjúsági- és gyermek- 

munka,

és ha szükségesnek látszik, 
egyéb területeken végzett 
szolgálatok.

Valamiképpen meg kell ál
lapítani azt is, hogy hol, m i
lyen intézményekben  készítjük 
fel a szolgálatra azokat, akik 
erre vállalkoznak. Ilyen intéz
ményeink pl.:

-  a Teológiai Akadémia
-  a Teológus Otthon, eset

leg más egyházi felsőoktatási 
és közoktatási intézetek, kol
légiumok,

-  a Kántorképző Intézet,
-  Missziói intézetek és ott

honok,
-  Diakónus, vagy diako

nissza intézetek stb.
Azt is tisztázni kell, hogy 

k ik  tartják fenn  és k ik  vezetik  
ezeket az intézményeket (pl. 
gyülekezetek, egyházmegyék, 
egyházkerületek, az Országos 
Egyház, vagy egyházi egyesü
letek).

A törvényjavaslat természe
tesen azt is tartalmazza, hogy 
k ik  készíthetik f e l  az egyházi 
szolgálatra vállalkozókat. 
Akik a felkészítést végzik, kellő 
képesítéssel kell rendelkezniük. 
A lelkészképzést a teológiai ta
nárok és a megfelelő tudomá
nyos, teológiai képesítéssel ren
delkező lelkészek végezhetik, a 
többi szolgálatra való felkészí
tés is megfelelő képesítéssel és 
egyházi megbízatással rendel
kező lelkészek, egyháztagok és 
szakemberek feladata lehet.

Az új törvény tartalmazni 
fogja a lelkészek, kántorok, 
hittantanárok, hitoktatók, 
egyházi munkások, egyházi 
tisztségviselők (presbiterek, 
felügyelők stb.) továbbképzé
sének rendjét is.

Külön törvény készül a 
Teológiai Akadémiáról.

„Az 1993. évi LXXX. tör
vény a felsőoktatásról” „Hit- 
tudományi Egyetem” megne
vezéssel felsorolja a római 
katolikus, a református és az 
evangélikus teológiai akadé
miákat és az Országos Rab
biképző Intézetet, elismerve 
ezek egyetemi rangját. Ezért 
ehhez a törvényhez kell szab
nunk a Teológiai Akadémi
ánkra vonatkozó törvényt.

Döntenünk kell a Teoló
giai Akadémia nevéről, elne
vezéséről. A Felsőoktatási 
Törvény megjelenése óta 
egyelőre mindkét nevet: -  
Teológiai Akadémia (Hittu
dományi Egyetem) -  használ
juk, az elnevezés dolgában is 
a zsinat dönt majd.

A törvényjavaslat tartal
mazza a Teológiai Akadémia 
feladatára, a magyar fe lsőok
tatásban elfoglalt helyére és a 
M agyarországi Evangélikus 
Egyházzal, m int fenntartóval 
való kapcsolatára vonatkozó 
szakaszokat.

A zsinatnak kell eldönte
nie, hogy az intézmény veze
tőjének (rektorának), tanárai

nak kinevezése a többi egye
temi tanár kinevezésének 
megfelelően, de az egyházi 
vezetőséggel egyetértésben a 
köztársasági elnök, vagy pe
dig köztársasági elnöki meg
erősítéssel az országos egyhá
zi elnökség által történik.

A törvényjavaslat tartal
mazza a teológiai egyetemi 
alapképzésre vonatkozó sza
kaszt, és a lelkészjelöltekre 
vonatkozó, a zsinat által már 
elfogadott törvénynek megfe
lelően az egyéves szakirányú 
teológiai továbbképzésre és a 
lelkészképesítő vizsgára vo
natkozó szakaszt is.

*
A zsinat két ülésen keresz

tül folytatott általános vitát a
7. sz. Zsinati Bizottság által 
beterjesztett törvényjavaslat
ról. Az általános alapelvek 
tekintetében megegyezés szü
letett. A továbbiakban a zsinat 
tagjai írásbeli javaslatokat tesz
nek a törvény részleteire vonat
kozóan, a Bizottság ezeknek 
a javaslatoknak feldolgozása 
után az 1995. januári vagy feb
ruári ülésszakán folytat részle
tes vitát a törvényjavaslatról és 
a szükséges módosításokkal fo
gadja el a „Felkészítés az egy
házi szolgálatra” és az „Evan
gélikus Teológiai Akadémiára” 
vonatkozó törvényt.

Dr. Muntag Andor 
a 7. sz. Zsinati Bizottság Elnöke
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Lelkészváltás BudafokonHatáron túli szomszédaink között
Lelkésznő a burgenlandi új szuperintendens

Meghívottakként részt vehet
tünk szeptember 19-én Eisenstadt- 
ban (Kismarton) az impozáns Es
terházy kastélyban azon az ünnepi 
esten, ahol elsőrenden megemlé
keztek a burgenlandi szuperinten- 
dencia 1924. évi megalakulásáról. 
Szebik Imre püspökkel együtt 
elénk tárult az előadásokból, kö
szöntésekből, hogy Burgenland 
életében a 70 év alatt az evangéli
kus szuperintendencia jó szolgála
tot végzett. Méltatták -  többek kö
zött a jelenlegi tartományfőnök is 
-  az evangélikusok múltbeli és je
lenben végzett munkáját. Különös 
figyelem kísérte dr. Gustav Rein- 
grabner 20 éves szolgálatát szuper- 
intendensi tisztségében. Ezt érté
kelve adták át a legmagasabb oszt
rák állami kitüntetést, amelyhez 
mi is gratulálunk.

Kicsoda ő hazai egyházunk szá
mára? Nyugat-dunántúli gyüleke
zeteinknek nemcsak ismerője, ha
nem szolgálataiból mi is megismer
hettük. Nemeskéri napokon rend
szeresen jelen volt igehirdetéssel, 
előadással, köszöntéssel, gyüleke
zeteiből szolgáló énekkarokkal. 
Sopronban is többször szolgált. 
Tág történelmi tudását levéltá
runkban végzett kutatásaival gaz
dagította. Talán az volt a legjelen
tősebb együttlét, amikor a Gustav- 
Adolf burgenlandi egyesülete a 
soproni templomban tartotta évi 
ünnepét. Segítségünkre jött a lehe
tőségekhez mérten bizonyos anya
gi támogatásban is. Mivel templo
munk tornya az ausztriai Margit- 
bányai kőből készült, a javítási 
munkákhoz közvetítése révén díj
mentesen juthattunk ilyen kőele
mekhez.

Tisztségétől megválva, utódjául 
a burgenlandi evangélikusság a 36. 
évébe lépő Gertraud Knoll wep- 
persdorfi lelkésznőt választotta. 
Alsó korhatár a választhatóság 
szempontjából 35 év. így ezt elér
ve, a férjezett 2 gyermekes család
anya az osztrák evangélikus egy
háznak első női szuperintendense
ként léphetett szolgálatba, miután 
október 23-án Lutzmannsburgban 
beiktatta hivatalába D. Dieter 
Knall püspök. Hazai egyházunkat 
is, de elsősorban a szomszéd sop
roni gyülekezetét Weltler Sándor 
lelkésszel ketten képviseltük, szá
mos osztrák és 1-2 külföldi kollé
gával együtt zsúfolt templomban 
ünnepelhettünk. A helyi polgár- 
mester, egyúttal mint a gyülekezet 
kurátora, köszöntötte az ünneplő 
gyülekezetét. Gazdag liturgiával 
folyt le a beiktatás, melyben szol
gálatot végzett a volt szuperinten
dens, de hangsúlyt kapott a gyüle
kezet éneke, énekkar és fúvósok 
kíséretében is, de nem hiányzott az 
orgonajáték sem. A püspök rövid 
igehirdetése előtt a volt szuperin
tendens lelkészek közreműködésé
vel igéket olvastak fel, majd követ
kezett az új szuperintendensnő fo

gadalomtételé és beiktató megál- 
dása a püspök szolgálatával. Ez
után a szolgálati keresztet dr. 
Reingrabner, az előd adta át. Fel
emelő színfoltja volt az ünnepnek 
a szuperintendensnőnek kézráté- 
tellel való megáldása. Kurátorok, 
ifjúság tagjai, lelkészek -  köztük 
mi külföldiek is - ,  minden tarto
mány szuperintendense, igék mon
dásával, vagy csendben Urunk ál
dását kértük Őrá és szolgálatára. 
Ezután Knoll szuperintendensnő a 
szószéken Jeremiás 29,1.4—7.J.0—14 
alapján hirdette az igét.. A világban 
megjelent, népét biztató, erősítő és 
cserben nem hagyó Istent hirdette 
friss, fiataloknak is érthető megfo
galmazásban. Valaki azt mondta 
köszöntő mondatai között, hogy 
generációváltás történt. Nemcsak 
a záró szolgálatnál vették körül 
gyülekezete fiataljai a könyörgő 
imádságok mondásánál, hanem a

Szeptember végén, néhány nappal 
Soltvadkertre érkezésem után, Ká
poszta Lajos, a gyülekezet lelkésze és 
a Bács-Kiskun evangélikus egyház
megye esperese kezembe nyomott 
egy borítékot, mely egy meghívót 
tartalmazott.

Egy meghívót, mellyel meghívott a Kecskeméten 1994. október 12-én 
-  szerdán -  de. 9 órakor, a templom
ban, istentisztelettel kezdődő közös 
(Pest megyei egyházmegye) LMK- 
ülésre. Az ülés időpontját fel is írtam a naptáramba.

Addig itt Soltvadkerten sok min
den történt a gyülekezetben (isten
tiszteletek, hittanórák, temetés, eske- tés, bodelshauseni német vendégek 
érkezése és pár napos itt tartózkodá
suk. stb.).

Október 12-én reggel elolvastam az Útmutató szerinti aznapra kijelölt 
igéket, melyek így hangzanak: „Jaj 
a pásztoroknak, akik magukat legel
tették! Hát nem a nyájat kell legeltet
niük a pásztoroknak?" (Ez 34,27) 
A másik: Pál írja Timóteusnak: 
„Igyekezz kipróbált emberként meg
állni az Isten előtt, mint olyan mun
kás, aki nem vall szégyent, hanem 
helyesen fejtegeti az igazság igéjét. 
(2Tim 2,15)

Úgy éreztem, hogy mindkét ige 
arra a napra éppen aktuális. Mertem

kisebbek is gitárral kísért énekük
kel, az „étellel-itallal” terített asz
talok mellett dallamos szövegbe 
foglalták az új szuperintendens
nénijük iránti szeretetüket.

Búcsúzáskor a soproni gyüleke
zettel való kapcsolat folytonossá
gát hangsúlyozta. Bizonyára lesz 
alkalom, hogy a nyugati végen 
egyházmegyéink lelkészeivel is ta
lálkozzanak a burgenlandi lelké
szek „főnöknőjük” vezetésével. 
Igaz, hogy a történelem Ura az 
országhatárokat máshol engedte 
meghúzni, de a határon túl is, meg 
innen is, összeköt nemcsak a törté
nelmi múlt, és az idősebb generá
ció ajkán még szomszédainknál is 
hangzó magyar szó, hanem a több 
templom bejárata fölött olvasható, 
reformációi örökséget tükröző 
magyar felirat mondanivalója: 
Erős vár a mi Istenünk!

Szimon János

remélni, Hogy ezek az igék nem csak 
engem szólítanak meg, hanem az igét 
hirdető és az azt hallgató pásztorokat is.

így is történt. Nem csalódtam.Úgy gondolom, hogy Mekis Ádám 
a kecskeméti templomban elmon
dott prédikációja a hűtlen pászto
rokról -  akikről Ezékiel próféta ír -  
mindannyiunkra mély benyomást 
tett. Az istentisztelet keretén belül 
úrvacsorát is vettünk. Az istentiszte
let után a gyülekezeti terembe men
tünk át. A terembe belépve, körben 
fehér abrosszal leterített asztalokon 
virágok, italok és egy kis rágcsálni
való volt. Miután az asztaloknál 
mindenki elfoglalta a helyét, meghallgattuk „Bibliai eschatológiánk” 
címmel Adámi László előadását. Az 
előadás nyomtatott szövegét mindenki kézhez is kapta.

A rövid szünet után az előadás 
megvitatására került sor, utána kö
zös ebéd volt.

Miután a lelki és testi táplálékot magunkhoz vettük, elindultunk délután a kecskeméti repülőtérre. Ott a 
most kapott új repülőgépekről hall
hattunk egy pilótától előadást. Aki akart, fel is szállhatott a repülőre, és 
bemászhatott a pilótafülkébe.

Néhányan voltak vállalkozó ked
vűek, akik kihasználva az alkalmat, 

éltek ezzel a soha 
vissza nem térő lehetőséggel. Mások 
talán addig logikai 
összefüggést keres
tek az LMK és a repülőtérlátogatás 
között.

Úgy gondolom, 
hogy végül minden
ki lelkiekben és tes
tiekben gyarapodva térhetett vissza saját 
gyülekezetébe.

Kozma Lívia

Első LMK-ülésem

Szalainai Rezső emlékezete
Most lenne kilencven éves.
Tizenhét éve temettem, 1977. április 13-án. Az idén, 

október 25-én, születésnapján barátai megemlékeztek 
róla, s urnája előtt tisztelegtek.

Sokaknak, főleg a fiatalabb nemzedéknek ma már 
csak irodalmi emlék. Egyre kevesebben vagyunk, akik
nek személyes jó barát, peripatetikus tanítómester, esz- 
méltető beszélgető társ, útra indító mester, és kultúr- 
protestáns nagyság.

Éppen mert tizenhét éve eltűnt szemünk elől, s csak

alkotó szellemében van közöttünk, érdemes végigfutni 
életének stációin.

A felvidéki Nagyszalatnán született 1904. október 
23-án. A hegyek közé ágyazottnak tudta magát mindig. 
Pozsonyban végezte iskoláit, majd az egyetemet Prágá
ban, s részben Krakkóban. Tanár lett Pozsonyban. 
Mester volt az oktatásban, tanításban, gondolkodásra 
nevelésben, az irodalom szeretetében.

Negyvennégy éves volt, amikor a teljes múltjával oda
kötődött embert kitelepítették. At Magyarországra.

Budapesten a Kelet-európai Intézetben dolgozott, 
majd átkerült az Egyetemi Könyvtárba tudományos 
kutatónak. Onnan ment nyugdíjba 1964-ben.

Ettől kezdve teljes erőbevetéssel az irodalomnak élt. 
Termése igen bő. Megírta a szlovák és cseh irodalom 
történetét egy-egy kötetben. S  milyen szépen és pártat
lanul! Regényei jelentek meg. Megkapóan szépek és 
értékesek esszégyűjteményei. Bennük sokszor meleg 
lírai hangvétellel vall önmagáról is.

Fent a hegyek között a Sarlós mozgalom alapitó 
tagjai közé számították a később Erdélybe került Ba
logh Edgárral együtt. A dunai népek testvéri egymásra 
utaltságát vallotta. Kényszerű Budapestre kerülésében 
sem a keserűséget látta. A két haza között mestersége
sen épített falon nem a töréseket kereste. A fa l fölött 
egyre inkább a megbékélés csillagává lett mindkét ol
dalon.

Egyházunk számára messze világító kultúrprotestáns 
értékké vált. Evangélikus sajtónknak állandó, irányt 
mutató munkása volt. Értékelései, apró esszéi keresett, 
mindig értéket jelentő megnyilatkozásai voltak. Luthe
ránus identitástudata példaértékűvé vált. Bármiről irt, 
az evangélikus összefüggéseket, értékeket mindig meg
találta. Ez annyira közismertté lett, hogy az egyház 
derűje területére tartozott: amikor egy históriai cikket 
írt a visegrádi ásatásokról s a reneszánsz kút oroszlán
jait adta címül, valaki felkiáltott: „ó, hát már azok az

Mozgalmas napokat élt át gyü
lekezetünk az utóbbi időben. Au
gusztus utolsó vasárnapján a meg
szokottnál jóval többen gyűltünk 
össze templomunkban, mint álta
lában, hogy meghallgassák Rőzse 
István szeretett lelkészünk igehir
detését, aki ez alkalommal köszönt 
el gyülekezetünktől, melynek 15 
éven át volt hűséges pásztora. 
Azért búcsúzott a hívek serege tő
le, mert szeretett lelkésze hosszú 
tusakodás után úgy döntött, elfo
gadja a Norvég missziós társaság 
ajánlatát, mely részére ösztöndíjat 
biztosított, és miután mind a lelké- 
szi feladat, mind a norvégek által 
felajánlott munka is teljes embert 
kíván és ideiglenes helyettesítése a 
gyülekezetben nem talált megol
dást, így fájó szívvel le kellett mon
dania arról az állásáról, melyben 
oly gazdag munkát végzett mind a 
lelkigondozás, mind a gyülekezeté
pítés területén.

Itteni szolgálata alatt többek 
között megoldódott a templom fű
tése, kifestése, a tetőzet teljes felújí
tása, templomunkban hosszú évti
zedek után immár orgona kíséri a 
gyülekezet énekét, és felépült a 
gyülekezeti ház is, beindult a buda
örsi templom építésének ügye is, 
sok feladatot teljesített közöttünk.

Ezért hatódott meg a búcsúis- 
tentiszteléten résztvevők serege, és 
kérte, Istent áldja meg volt lelké
szét, a további életpályáján hor
dozza őt kegyelmében, és mi, bu
dafokiak mindig szeretettel várjuk 
közénk.

Szeptember első vasárnapján 
mutatkozott be a gyülekezetnek 
Solymár Gábor sárvári lelkész, akit 
Szebik Imre püspök helyettes lel
késznek küldött ki Budafokra. 
A gyülekezet tagjai hamar meg
kedvelték és szívükbe fogadták, 
így azután rövidesen a presbité
rium javaslatára szeptember köze
pén megtartott gyűlésen Solymár 
Gábort lelkészévé megválasztotta, 
és miután az idő sürgetése is hoz
zájárult, hogy a gyülekezeti munka 
se szenvedjen kárt, hisz kezdődött 
az íy iskolaév, a konfirmandusok 
oktatása, egybegyűjtése, október 
2-án lelkésziktató istentiszteletre 
gyűlt össze a hívek csapata, ugyan
csak szép számban. Az ünnepélyes 
iktatást az esperes más elfoglaltsá
ga miatt felkérésére ifi. Hafenscher 
Károly budavári lelkész végezte, 
Madocsai Miklós és Csepregi And
rás voltak a segítői. A Confirma 
elhangzása után az újonnan beik
tatott lelkész hirdette az igét, majd 
az ifjúság kis csoportja énekével 
emelte az ünnepi alkalmat.

Az istentiszteletet követően a 
közgyűlésen a gyülékezet felügye
lője köszöntötte a gyülekezet új 
lelkészét 2Timoteus 4,5 buzdításá
val, mely az iktatási igerészből 
hangzott el, kérve Isten áldását a 
lelkész munkájára, és biztosította 
lelkészét a gyülekezet melléállásá
ról. Majd felolvasta az érkezett

táviratok közül dr. Harmati Béla 
és Szebik Imre püspökök köszön
tését. A budai egyházmegye lelké
szei nevében Madocsai Miklós üd
vözölte a lelkészt, az északi kerület 
nevében Farkasházi Ferenc fel
ügyelő köszöntött. A közgyűlés 
befejezése után a gyülekezeti te
remben fehér asztal mellett is sok 
köszöntés hangzott el.

Befejezésül arra kérjük Istent,

November 5-én, szombaton a 
Budapesti Evangéükus Gimná
zium dísztermében, az előadókon 
kívül hatvanötén gyűltek össze dr. 
Frenkl Róbert országos felügyelő 
meghívására. Különböző tájról: 
Nyíregyházától Sopronig, Mis- 
kolctól Békés megyéig lelkészek és 
nemlelkészek vettek részt ezen az 
értelmiségi fórumon. -  Az Orszá
gos Elnökség két témát jelölt ki 
programként: a Zsinatról adott tá
jékoztató és megbeszélés, valamint 
egy evangéükus periodika szüksé
gessége és jövője kérdését.

Művészi zongoraszám (Bach 
prelúdium és fúga), imádság és tá
jékoztató megnyitó köszöntés után 
dr. Reuss András, a Zsinat lelkész
elnöke tájékoztatta a jelenlevőket 
az 1991-ben megnyitott Zsinat ed
digi 14 ülésszaka munkájáról. Is
mertette a hosszú és nehéz munka 
eddigi eredményeit, a plenáris ülé
seken és a bizottságokban folyó 
munkát, az egész tanulási folya
matot, aminek a Zsinat tagjai ta
núi és amit egész egyházunk köz
véleménye figyelemmel kísér. 
Hangsúlyozta a tanulási folyamat 
újszerűségét, hiszen először van 
egyházunk olyan helyzetben, hogy 
minden külső befolyástól függetle
nül tarthat zsinatot. Nem kendőz
te el a nehézségeket sem: a megvá
lasztott zsinati tagok néhányának 
visszalépését, a határozatképes je
lenlét biztosításának fontosságát, 
a túlterhelt zsinati tagok erőfeszí
téseit. Fontosnak tartotta, hogy 
minden zsinati tagnak egyenlő esé
lye van a szólásra, az általa képvi
selt küldő testület véleményének 
kifejezésére. Minden nehézség elle
nére egyfelől a hálaadás hangja ér
ződött szavain, köszönetét mond
va az eddig elért jelentős eredmé
nyekért, másfelől reménységének 
adott kifejezést, hogy záros határ
időn belül a következő évtizedekre 
meghatározó zsinati törvények 
születnek.

E sorok írója ismertette vélemé
nyét az országos jellegű evangéli
kus periodika szükségességéről, 
majd az Üzenet című megjelent ki
adványhoz fűzött általános, és az 
egyes cikkekre is kiterjedő kritikai 
megjegyzéseket. Hangsúlyozta a 
bíráló, hogy a jézusi feltételek sze
rint (egyfelől tervezni kell, mint a

adjon erőt lelkész testvérünknek, 
áldja meg munkáját közöttünk, és 
amit elődje elindított: a budaörsi 
templom építését folytassa, Isten 
nevében kezdje meg, és vigye a si
keres befejezésig, gyűjtse össze az 
ifjúságot, és az iskolásokat. Sok 
munka vár reá Budafokon, és sok 
öröm a munkában.

Wunderlich Sándor 
felfigyelő

toronyépítőnek, másrészről ismer
ni kell határainkat pl. „bolond, 
még az éjjel elkérik lelkedet”) józa
nul kell számolni alapvető kérdések 
megoldásával: Ki írja a lapot? Ki
nek írunk és hogyan? Előkerültek 
morális és stíluskérdések, a perio
dika címének ügye, régiónk és 
időnk, a 21. század küszöbének 
meghatározó jellege. Az a javaslat 
is elhangzott, legyen a lap címe: 
Fiducia, ami az irgalmas Istenbe 
vetett gyermeki, lutheri bizodal- 
munkat fejezi ki. S ha lehet más 
testvérfelekezeteknél ősi latin nevű 
értelmiségi folyóirat: Vigília, Con
fessio és nálunk eddig a görög Dia- 
konia volt hasonló jellegű periodi
kánk címe, úgy nem lehet akadály 
ez ősi evangélikus teológiai kifeje
zés használata.

Nagyon élénk, fegyelmezett, 
érett hozzászólások következtek ez
után. Elvi és anyagi témák kerültek 
elő: jogászok, közgazdászok, mér
nökök, teológusok ajkáról. Egyér
telmű volt, hogy a Zsinat nemcsak 
a kiküldött zsinati tagok ügye. 
Szinte minden hozzászólásban volt 
jó ötlet, megszívlelendő a Zsinat El
nöksége számára. Különösen tet
szett a felnőtt hozzáállás. Nyoma 
sem volt szolgai helyeslésnek, kincs
tári optimizmusnak, hajbókolás
nak. Protestáns felnőttekhez mél
tón, tisztességes hangon, de nem 
kritika nélkül szólaltak fel sokan. 
Kár, hogy a jelenlevő női résztve
vők nem nyilvánítottak véleményt.

Hasonló, hangnem, bár élesebb 
viták és erősebb kritikai hang, né
ha elmarasztalás, ellenvélemény 
jellemezte az Üzenet kiadvánnyal 
kapcsolatos beszélgetést. Abban 
nem mutatkozott eltérés, hogy 
szükség van egy ilyen periodikára, 
ami megszólaltatja a sajátos evan
gélikus hangot, ismerve a mai öku
menikus, társadalmi és globáüs 
összefüggéseket, elsősorban a jö
vőre figyel, s nem ragad le a meg
becsülendő múltban. A távoli és 
közelmúlt értékeit tiszteletben 
tartva, mégis a jelen és jövő ügyei
nek kihívására kell megfelelő vá
laszt találnunk és nekünk magunk
nak is kérdeznünk, meg nem feled
kezve missziói mandátumunkról 
sem. A reménység bizonyosságá
val zártuk a fórumot.

Dr. Hafenscher Károly

Ismét volt országos evangélikus 
értelmiségi konferencia

oroszlánok is lutheránusok?” Szenvedélyesen szerette 
egyházát. Több gyülekezetünk templomába eljárt s lel
készeinket mindig figyelmeztette: „magyarul beszélni 
csak szépen szabad!"

A pártállam idején egyházi vezető tisztséghez nem 
engedték jutni, pedig több szinten felügyelői tisztségre 
javasoltuk. A legtöbb a Déli Kerület presbiteri tiszte 
volt. Ott a legfeszültebb időkben is többször szólalt fel, 
mindig megbékélést, egyetértést munkáló javaslattal.

Az irodalmat kedvelőket mágnesként vonzotta. 
Egyikünkkel-másikunkkal sokszor sétált a Vérmezőn, 
s ezek a séták mindig élményszámba mentek. Hetven 
éves születésnapján irodalmi barátait ebédre hívta meg 
a Sajtó Házába. Mintegy húsz-huszonketten voltunk 
meghívottak, közöttünk hárman egyházunk részéről: 
Benczúr László, Koren Emil és Veöreös Imre.

Felesége halála -  1974-ben -  mélyen megrendítette 
s megtörte. „Életem tengelye volt ö" -  mondotta róla. 
Mélységesen összecsengett az életük. A szomorúságban 
is egyik legszebb emlékem, amikor Attila utcai ottho
nában megbeszéltük a temetése rendjét. Akkor mondta 
el, hogy feleségével a lőcsei evangélikus templomban 
esküdtek -  1931-ben -  s amikor kiléptek a templomból, 
a jeremiási ige szőtte át a szívüket: „örök szeretettel 
szerettelek téged, azért vontalak magamhoz hűségesen" 
(Jer 31,3). Ézzel temettem, de Szalatnai Rezső nem 
volt ott a temetésen. Akkor kapta első igazán komoly 
figyelmeztetését a szivével. Kórházban feküdt.

Ugyanezzel az igével temettem őt is, három év múlva. 
1977-et irtunk akkor. Azokban a napokban postumu- 
san jelent meg az Evangélikus Életben megrendítő vég
rendeletszerű imádsága.

„Az egyházi szertartás után a Lutheránia kórusa és 
barátaim énekeljék el a Himnusz első strófáját" -  ren
delkezett ő maga. így történt.

Most lenne kilencven éves.

A FÉBÉ EVANGÉLIKUS DIAKONISSZA 
EGYESÜLET

fennállásának 70. évfordulója alkalmából 
jubileumi ünnepélyt és hálaadó istentiszteletet 

tart a Bécsi kapu téri templomban. Az 
ünnepély december 3-án, szombaton 15 órakor 

kezdődik. A hálaadó istentisztelet december 
4-én, vasárnap de. 11 órakor lesz. -  Mindkét 

alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk 
testvéreinket.

„MEGBÉKÉLÉS KÖVETSÉGÉBEN”
EVANGÉLIZÁLÓ CSENDESNAPOK 

PILISCSABÁN
December 8-án 13 órától december 10-én 12 

óráig.
Igét hirdet: Bozorády Zoltán 

Előadást tart: Fehér Károly, dr. Hafenscher 
Károly, Csizmazia Sándor 

Részvételi díj: 800,- Ft + 150,- Ft 
ágyneműhasználatért.

A jelentkezést kérjük: „BÉTHEL” 
Evangélikus Missziói Otthonba -  2081 

Piliscsaba, Széchenyi u. 8-12.
Tel: 06/26-335-218.

Várjuk a szeretetszolgálatban munkálkodó 
testvéreket.

EVANGÉLIKUS DIAKÓNIAI 
TESTVÉRKÖZÖSSÉG

D. Koren Emil
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Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meg
gyújtva. Lk 12,35
VASÁRNAP Üdvözítőnk, Jézus Krisztus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. 2Tim 1,10. (Ezs 60,16; Mt25.1- 13; Jel 21,1-7; Zsolt 90). Az egyházi év utolsó hetébe érkeztünk. Az utolsó szó hallatára talán megremeg a szivünk. Egyszer eljön életünk utolsó napja, órája, perce is. Mi lesz akkor? Eljön a halál pillanata. Mi, Isten gyermekei nem lehetünk reménység nélkül, Jézus Krisztus győzött a halálon, elhozta számunkra az elmúlhatatlan, az örök életet. Feltá

madunk és élünk örökké.
HÉTFŐ Indulj, és hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok! Jer 1,17. ( l K o r  9,16; Lk 12,42-48; Jel
21.1— 8). A szívünkbe zárt reménység nem maradhat bensőnk titka. Tovább kell adnunk. Sokat kaptunk, nem kevesebbet, mint az örökéletet. Sokat kívánnak tőlünk, mert sokat bíztak ránk, ennek az örömhír
nek a továbbadását. Indulj hát, es hirdesd az Isten eljövendő örök országát, ahol Ő velünk fog lakni, ahol halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, 
sem fájdalom nem lesz többé.
KEDD Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ böl
csességét? lKor 1,20. (Zsolt 33,10; Lk 13,22-30; Jel 21,9-14). Nem ésszerű, amit a Szentírás az örökélet
ről hirdet? Sokan vitatkoznak vele? Lehetséges. Nem mindenkinek adatik meg, hogy bemenjen a 
szoros kapun. Nem mindenkié a hit. Aki azonban elnyerte a hitet a Szentlélek által, annak az evangé
lium Isten ereje, amely legyőz minden kétséget. Az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsessé
génél. (lKor 1,25)
SZERDA A jó cselekvésében ne fáradjunk el, mert 
a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Gál 6,9. (Hagg 2,4; Mk 13,31-37; Jel

21,15-27). Luther Márton mondta azt, hogy ha egészen bizonyos volna abban, hogy egészen közel van az ítélet napja, akkor is elültetne egy almafát. Ami annyit jelent, hogy a keresztyén ember az ítélet közelségében is teszi a kötelességét, elvégzi napi feladatát. A meg nem lankadó, szüntelen jó cselekedetekben járó ember jut el Isten országába az aratáskor, 
az ítélet napján.
CSÜTÖRTÖK Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ef 5,8-9. (Ézs 61,8; Ez 43,l-7a; Jel 22,1-5). A világosság adja meg az élet lehetőségét. Sötétben nem látnánk az utat, amelyen járnunk kell, nem tudnánk munkánkat végezni, nem lennénk képesek egymás felé közeledni. A világosság minden jó cselekvés, minden igaz ítélet és egyenes emberi magatartás forrása. Isten igéjének világosságában élhetünk!

PÉNTEK Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. Kol 3,17. (Zsolt 63,5; lPét 
4,12-19; Jel 22,6-15). Az Úr Jézus nevében nem 
lehet egymás ellen gonoszul szólni vagy cselekedni, 
mert Jézus azt soha nem tette vagy nem tenné. Jézus nevében csak jót lehet tenni. A tanítvány pedig csak 
mesterétől veheti a tanítást, a szót vagy a cselekvésre való felhatalmazást. Hála Istennek a vezetés kegyel
méért!
SZOMBAT Jézus Krisztusban van -  az ő vére által - a  mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából. Ef 1,7. (2Sám 24,10; 2Pét 
3,3-13; Jel 22,16-21). Az Isten vezetése alatt álló ember is eltévedhet, ahogy a gyermek is sokszor 
elengedi szülője kezét. Jó tudnunk, hogy -  ha el is tévedünk -  van lehetőség a visszatérésre a bűnbánat 
és bűnbocsánat útján. Az egyházi év utolsó napján 
is ez a vigasztalásunk.

Vető Béla

L ehunyt szem m el...
2Kor 4,18

Egy külföldi utam alkalmával éltem át. A csodálatos középkori 
dómban jönnek-mennek a turis
ták. Most éppen egy csoport érke
zik, az idegenvezető lelkesen ma
gyarázza a képeket, szobrokat, oltárokat. A turisták mint látnivalót 
nézik, csodálják, megérinti őket a 
régi századok kultúrájának bűvö
lete, Ámulnak az ember nagyságán, aki sok száz évvel ezelőtt már 
ilyesmit tudott alkotni.

Egyszer csak egy apáca jön be. 
Ő nem a műkincseket nézi, nem 
csatlakozik a műkedvelő csoport
hoz, hanem letérdel a padban, le
hunyja a szemét és imádkozik. 0  a 
nézelődő és nyüzsgő csoportok kö
zött mást tart fontosnak -, Istent 
keresi. Lehunyja a szemét, mert 
tudja, hogy nemcsak az van, amit 
látunk. Ezzel győzi le a látható dol
gokat, és tud imádkozni.

Ma divat az, hogy mindent más
képp csináljunk az egyházban is. 
Kétségtelen, hogy van valami varázsa ennek a szónak, hogy „más

képp”. Az idős ember is emlékszik, 
hogy valamikor tervezgette, én 
majd másképp élek, dolgozom, 
másképp nevelem gyermekeimet. 
Az egyházi élet területén látható 
egy olyan tendencia, hogy változtassunk a külsőségeken. Jellemző, 
hogy az újabb generáció, ha vallá
sos is, nem rajong a külsőségekért, (liturgia, Luther-kabát, megszo
kott énekek stb.)Az élet valóban nincs a külsősé
gekhez kötve. Lehet változtatni. 
Am a változtatások hátterében sokszor csak egy olyan nyugtalan
ság van, aminek semmi köze a hit
hez, az élethez. A külsőségek elve
tése helyett talán jobb lenne meg
érteni és megértetni azok belső tar
talmát. így jutunk vissza a beveze
tésben említett példához, amely
ben valaki lehunyt szemmel imád
kozik. Elgondolkoztam ezen, és mélyen megragadott ennek a „kül
sőségnek” a jelentősége. Valahogy 
ez a kérdés hasított belém: tu- dunk-e még imádkozni, és tudjuk-

e lehunyni szemünket? Mert ez a két kérdés sokszor összetartozik.
Tudok-e imádkozni? -  ez sok

szor azt jelenti, tudom-e lehunyni a 
szememet, amely mindig nyugtalanul tapad a világra. Arra a világra, 
amelyik sokszor csábít, és bűnre kí
sért, sokszor pedig félelmesen tálja 
elém a leselkedő veszedelmeket, és 
így tud nyugtalanítani. A lehunyt szem azt jelenti, hiszem, hogy nem 
csak ez a látható világ van, Pál boldogan beszél arról, hogy ő nem a 
láthatókra néz, hanem a láthatatla
nokra (2Kor 4,18). Józanul látja, 
hogy a látható dolgok elmúlnak. 
A nagy realitás nem a kézzelfogha
tó világ, hanem Isten és az 0  világa, 
az Ő tervei. A hívő ember a lehunyt 
szemével a hit harcát gyakorolja, 
amely legyőzi a világot.

Említettem már: sokszor abban 
keressük az egyházi élet megújho
dását, hogy „másképp” csináljunk 
valamit. Másképp! Lehet varázslat 
ebben a szóban, lehet és kell is ta
lán újat próbálni és kísérletezni a 
gyülekezetben is. De ne feledjük: 
semmi nem pótolja az imára kul
csolt kezeket és a lehunyt szemeket.

Gáncs Aladár

Mi az áldás?
„Azt mondjuk: esik az eső, Isten 

áldást ad. Azt jelenti ez: engedi, 
hogy a növények növekedjenek, fej
lődjenek; virágozzanak, érleljenek. 
Isten gyümölcsöket ad a földeken, 
és gyümölcsöket emberi életekben. 
Ahol hat az áldás, ott valami sike
rül, ott kiteljesedik a munka, ott 
életre talál a szív és a lélek."

Egy neves német teológus -  Jörg 
Zink -  gondolatai ezek. Szerintem 
szépek és igazak. Jó, ha áldás alatt 
élhetünk, ha áldásban részesülünk. 
Ha nem kapunk, rögtön kitűnik a 
gyengeségünk - , lám nem jutok 
egyedül semmire. Éppen ezért 
bizonyára igaz, hogy amennyi
ben lehetőségünk van áldásban

részesülni; megragadjuk a lehetőséget?
December 3-án evangélikus híveket várnak az ország nyolc helyén, 

egy gondolat jegyében: „Életem Jé
zus, egyedül te töltsd be!” A novem
beri országos evangélizáció folyta
tása lesz ez az alkalom. Most már 
ne csak egy helyen adjon életet, nö
vekedést Isten „áldásesője”, legyen 
belőle országos eső. Éljen el a hír az 
ország minden szegletébe, minden gyülekezetébe, minden testvérünk
höz, lehet együtt lenni, találkozni 
azokkal, akiket még nem ismer
tünk, s akikkel mégis egyek va
gyunk. Most nem kell kilométerek százait utazni, most az ÁLDÁS jön

közel hozzánk. Mert szükségünk 
van rá. Mert kell a gyümölcstermés 
az életemben. Mert tudom, baj van 
velem. Kell hogy érezzem -  vagy megint, vagy végre már egyszer -  
hogy élek! Életem van, ami több annál, mint hogy a szivem dobog. 
Kell az áldás, mert nincs mit adjak 
a szeretteimnek, lelki kincseskam
rám kiürült. Mert nem vagyok len
dítő erő a gyülekezetemben, mert elfáradtam, mert dolgaimnak fá
radságát hordom, de az áldását 
nem látom.

Közelbejön az áldás, Isten igéje, talán újszerűén szólít, de jót hoz. 
Azt, ami kell nekem is, mindenki
nek. Az alkalom elkészítve, min
den arra vár, hogy részesülhesse
nek sokan a felülről jövő áldásban.

Sztojanovics András

K A R Á C S O N Y I V Á SÁ R
A Sajtóosztály átköltözésével kapcsolatos leltározás során néhány korábbi kiadványunk több példányban is 

előkerült Ezeket most leárazva kínáljuk fel könyvesboltunkban megvételre. Lehet postán is rendelni, ebben az esetben 
csupán a portóköltség vállalását kérjük a megrendelőktől
Káldy Z.: Hanem hogy Ő szolgáljon 154,- Vajta V.: Hitből fakadó élet 169,-
Rédey P .: Miért reszketnek a csillagok 50,- Grünvalszky K.: Énekek éneke 79,-
Kutas K.: Egy emberélet (versek) 6 4 - Ray.: Jövevények és vándorok 145,-
Scholz L.: Jót várj (versek) 82,- Görög T .: Imakönyv 85,-
Rédey P.: A máglya nélküli város 96,- Scholz L.: Jézussal egy asztalnál 80,-
Evangélikus templomok ( le v e le z ő  lapok) 48,- Krisztus tanúja (Luther élete) 101,-

Csepp a tengerben 80,- Vajta V.: A szeretet keresztyén értelmezése 135,-
Podmaniczky P.: Megszabadított élet 116,- Elek.: Győry Vilmos 363,-
Veöreös I.: Á középpont felől 254,- Hemád T.: Kaperaaum 60 éves 462,-
Karner K.: Időszerű hitvallás 91,- Greiner A.: Luther Márton 319,-
Bálintné.: Tóvá lesz a délibáb 145,- Megszületett a kis Jézus 207,-
Id. Harmati B.: Egészségünk és üdvösségünk 49,- Piper.: Betegágyon 108,-
Veöreös I.: A harmadik egyházi út 69,- Szépfalusi J .: Lássátok, halljátok 264,-
Scholz L.: Fények s felhők 97,- Terray L.: Küldetésben 150,-
Ferenczy Z.: Gyógyíts meg Istenem 49,- Terray L.: Izrael és az evangélium 100,-
Dedinszky Gy.: A Biblia néprajza 121,- Nagy Gy.: Az egyház kincse 151,-
Gáncs A.: Akinek a szíve lángolt 67,- Id. Harmati Béla: Vallásos költemények 260,-

A fenti könyvek árából 30 %-os engedményt adunk 1994. december 24-ig.

KEVÉS ÖRÖMBŐL SOK OROMBE
M t 2 5 ,1 4 -3 0

Jézus példázatot mond. Sokszor 
tette ezt élete folyamán, mikor tanított. Az utolsó időkkel foglalkozó mondásai a legszemléletesebbek. A készenlétre figyelmeztetett az időjárás, a lakodalmas szokás, a kertész gyümölcsfája.A tálentumos példázat különleges. Bár az örökkévalóságról, a számonkérésről szól, mégis igazságával a földi életvitelünket célozza meg, úgy, hogy életszeretetre életmegbecsülésre, életörömre szólít.Valahol Bécsben egy fotóüzletbe lépek. A zsúfoltságig rakott polcokon minden látható. Valóságos „eldorádó”. Minden fotós vágya, egy ilyen üzletben vásárolni.Fiatal, kamasz lép hozzám, és igen udvariasan megkérdezi: Mivel szolgálhatok? -  Ott fönt, a legfelső polc alatt, mennyibe kerül az a gép? -  kérdezem. Mire a fiú le akarja venni. Már szalad is a létráért. Ütánakiáltok: Ne tessék levenni, mert nem akarom, és nem is tudom megvásárolni, csak érdekel

ne...-  Ezt a végét már halkabban kell mondanom, hisz a fiú ott áll előttem, kezében csillog a gép, szemében tündöklik az öröm. De milyen öröm? A nyereség öröme... vagy a haszoné? Ázt láthatta, hogy szegény turista vagyok, itt nem lesz üzlet, hiszen bevallottam pénzet- lenségemet. Akkor mi a magyarázata ennek a lelkes kiszolgálásnak? Nem. Ez nem beidegződés! -  Ez a fiú örül annak, hogy megfoghatja, kézbe veheti ezeket a draga portékákat. -  Már a negyediket hozza le a magasból -  normális ez? -  Óvatosan kezembe veszem a masinát, nézegetem, de már rég nem a gépre koncentrálok, hanem a fiúra, erre a lelkes munkásra. A fiúra, erre a ritkán látható kereskedőre, akitől pénzért semmit nem vettem, de nagyon sokat lestem el ingyen. Ä munka örömét, az életörömöt.Azóta nagyon szomorkodom az immel-ámmal munkásokon. Azokon is, akikhez egyszer betértem szöget vásárolni: Tessék mondani kampós szög van? -  Nincs! És...? Az sincs! -  vág a szavamba, s bosz- szúsan temetkezik bele a megzavart keresztrejtvény fejtésbe. Őt sajnálom, nem magamat. Sajná-

AZ EVANGÉLIKUS KÜLMISZ- 
SZIÓI EGYESÜLET rendezésében 
1994. november 28-án, hétfőn du. fél 6 
órakor a Kelenföldi tanácsteremben 
(XI. Bocskai u. 10.)

MAGYAR
KÍNA-MISSZIONÁRIUSOK

cím m el
Kunst Irén és Kunos Jenő 

életéről és szolgálatáról tart előadást 
Gáncs Aladár és Gáncs Péter. 
Minden érdeklődőt szeretettel 

várnak.

BUDAVÁR
1994. november 20-án 18 órakor 

egyházzenei áhítat, orgonahangverseny 
lesz a Bécsi kapu téri evangélikus temp
lomban, melyen Peskó György növen
dékei orgonáinak.

Mindenkit szeretettel hív és vár a 
gyülekezet vezetősége.

FELHÍVÁS
Szeretettel kérjük azokat a gyüleke

zeteket, egyházi szervezeteket, melyek 
1995-ben Gyenesdiáson és Balatonszár
szón konferenciákat kivánnak szervez
ni, hogy előzetes jelenkezésüket, ill. 
igénybejelentésüket 1994. november 
30-ig a Diakóniai Osztály címére (Bu
dapest, Kassák u. 22. -  1134) küldjék 
meg. Később érkező jelentkezéseket 
nem tudunk elfogadni, s nem áll mó
dunkban helyet biztosítani.

Ifj. Kendeh György 
diák. ügyv. lelkész

A FÉBÉ Diakonissza Egyesület kiadá
sában Túrmezei Erzsébet: Ragyogjatok 
szép csillagok című, gyermekek kará
csonyi ajándékozására alkalmas köny
ve 220,- forintos áron kapható és meg
rendelhető a Sajtóosztályon (1085 Bu
dapest, Üllői út 24.) vagy GUBEK 
MARIA címén (2141 Csömör, Kos
suth u. 1.)

Az Északi Evangélikus Egyházkerü
let Püspöki Hivatala titkárnői állásra 
pályázatot hirdet. írásbeli jelentkezést 
kérünk 1994. december 10-ig, 1125 Szi
lágyi Erzsébet fasor 23. címen. Német 
vagy/és angol nyelvtudás előnyt bizto
sít. Lelkészi ajánlás szükséges. Dotálás 
megegyezés szerint.

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSA
SÁG 1994. november 22-én, kedden, 
du. 6 órakor rendezvényt tart a Ma
gyar Zsidó Kulturális Egyesület termé
ben (VII. Garay U. 48 .1, em.). Dr. Bar
kan György pszichológus, esztéta Ada
lékok az antiszemitizmus és a holoca-

lom, különösen a fotóüzlet óta. Sajnálom a keresztyéneket is, akik siralomvölgynek tartják az életet, és nem veszik észre, hogy ez az élet az örök öröm előszobája. Sajnálom azokat akik lusták, és sajnálom azokat, akik ünneptelenül gürcölik át az életet. Sajnálom azokat, akik pénzért mosolyognak örömtelenül. Azóta sajnálom azokat aki szaknévsorokat bújva választanak pályát. Sajnálom azt a teológiát, amelyik nem hirdeti elég tudatosan, hogy Jézusban megváltozott az „orcád verítékével” előjele, mint Pál mondja, „Nékem az élet Krisztus, a meghalás nyereség!”. Sajnálom azt az „előrelátást, mely a tálentumforgatás rizikóját látja csak, de ahhoz túl távollátó, hogy felfedezze a kezében lévő tá- lentum lehetőségeit!Azóta keresem azokat, akiknek öröm a munka, az élet, minden közeli haszonlátás nélkül. Akiknek a hétköznapját az ünnep hatja át. Akik lelkesen forgatják tálentu- maikat! Akik a kévésén tudnak úgy hűek lenni, hogy tudják van „sokra bízatás” is.Jézus itt nem azt mondja, hogy másra bízlak ezután, hanem bizonyos egyenlőség jelet tesz a munkanap és az ünnep, a próbaidő és a jutalom közé azzal, ahogy az egyiket kevésnek, a másikat soknak nevezi. A Károli fordítás az öröm szót használja: Menj be a te uradnak örömébe. Ezek szerint kevés örömre jön a sok. Nem az örömtelenre az örömteli! Ezért ne ássunk el tálentumot, még ha kevés is! Ezért ha temetünk is testet, nem ásunk el reményt és föltámadás hitet!
Győri János Sámuel

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, áldunk téged, hogy együtt ér

zel velünk és megkönyörülsz rajtunk. 
Kérünk, állíts ígéreteid fényébe és tarts 
meg minket magadénak, hogy adukor 
mindent újjá teremtesz, mi is a te válasz- 
tottaid között örvendezzünk. Ámen.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ : 17.20-17.35-ig, 49 m-es rövid
hullám, 6230 kHz.

november 19. szombat: Levelek a bör
tönből...

november 20. vasárnap: „Legyetek 
készen...^ -  Gémes István.

Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió. 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

üst szépirodalmi ábrázolásához címmel 
tart előadást.

Az 1995-ös Aliánsz Imahét programját 
önálló füzet alakjában újra megjelen
tetjük és megküldjük ingyenesen min
denhová, ahol azt kérik. A programból 
annyi példányt nyomtatunk, hogy a 
füzet a látogatók kezébe is adható le
gyen. így várjuk a rendeléseket az aláb
bi címre:

Evangéliumi Aliánsz 
1068 Budapest 
Felsőerdősor 5.

A Magyarországi Luther Szövetség 
1994. november 21-én a Deák téri gyü
lekezeti teremben tartja következő ülé
sét, ahol dr. Reuss András rektor tart 
előadást: „A lutheri megigazulás -  félig 
igazak?” címmel. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.

BUDAPEST-KELENFÖLD 
Egyházzenei áhítat lesz a kelenföldi 

evangélikus templomban 1994. novem
ber 20-án du. 6 órakor. (XI., Bocskai 
út 10.)
Műsoron Vulpius: Evangéliumi motet
ták és J. S. Bach: Jesu meine Freude 
motetta, valamint preklasszikus orgo
naszámok. Közreműködik: Orgonán: 
Sulyok Imre, vezényel: Bencze Gábor

A Magyar Protestáns Közművelődési 
Egyesület HITVALLÁSOS ISKO
LÁK -  RENDEZETT TÁRSADA
LOM címmel konferenciát rendez Bu
dapesten 1994. november 25-26-án a 
Károli Gáspár Református Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán (VIII., 
Reviczki u. 4/c.)

AZ ORSZÁGOS PROTESTÁNS 
NAPOK

Kulturális Estjéről audió- és videofel
vétel készült, mely megrendelhető a kö
vetkező címen és telefonszámon: M a 
gyarországi E gyházak Ö kum enikus Ta
nácsa  1026 Budapest, Bimbó út 127. 
(176-4847).

Hiánypótlás
November 6-iki számunkban a du- 

naegyházi lelkésziktatás cikkéből ki
maradt egy sor, mely így hangzik: „A 
gyülekezet nevében Kollár Imre presbi
ter üdvözölte új lelkészüket.”

KERESZTELÉS
Ifj. Magassy Sándor és Csonka Zsu

zsanna csornai lelkészék harmadik 
gyermeke július 31-én megszületett. 
Bencét a nagyapa, id. Magassy Sándor

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. november 20- 

I., Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Egyházze
nei est: Hafenscher Károly; XII., Szilágyi E. 
fasor 24. de. 9. Balicza Iván; Modori u. 6. de. 
fél 11. Szilas Attila; Csillaghegy, III., Mátyás 
kír. u. 31. de. 10. Donáth László; Óbuda, 
m ., Dévai B. M. tér de. 10. Bálint László; 
Üjpest, IV., Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. 
Blázy Lajos; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) 
Gerőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) Pintér Károly; 
du. 6. Pintér Károly; VII., Városligeti fasor 
17. de. 11. (úrv.) Nagy Zoltán; du. 5. (szere- 
tetvendégség) Szirmai Zoltán; VIII., Üllői út 
24. de. fél 11. Kertész Géza; VIII., Rákóczi 
út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; 
VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész 
Géza; VIII., Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny 
Tamás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. 
Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 
fél 11. Fabiny Tamás; X., Kerepesi út 69. de.
8. Szabóné Mátrai M arianna; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. Ferenczy Erzsébet; de. 
11. id. Kendeh György; du. 6. Csepregi And
rás; XI., Farkasréti Katolikus templomban 
de. 10. Csepregi András; Budahegyvidék, 
XII., Tarcsay V., u. 11. de. 9. (úrv.) Takács 
József; de. 11. (úrv.) Takács József; du. fél
7. Urbán Eszter; XIII., Kassák Lajos u. 22. 
de. 10. ifj. Kendeh György; XIII., Frangepán 
u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV., Lőcsei 
út 32. de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marian
na; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabóné 
Mátrai Marianna; Pestújhely, XV., Temp
lom tér. de. 10. Bizik László; Rákospalota, 
XV, Régifóti út 73. Nagytemplom de. 10. 
Bolla Árpád; Rákosszentmihály, XIV., Hő
sök tere. de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cinko- 
ta, XVI., Batthyány I., u. de. fél 11. Szalay 
Tamás; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de.
9. Szalay Tamás; Rákoshegy, XVII., Tesse- 
dik tér. de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoscsaba, 
XVII., Péceli út 146. de. 9. Kosa László; 
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 
11. Fűke Szabolcs; Rákosliget, XVH., Gőzön 
Gyula u. de. 11. Kosa László; Pestszentlö- 
rinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi 
Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 
83. ref. templom de. háromnegyed 8. Havasi 
Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de.
10. Széli Bulcsu; Kispest, Hungária út 37. de.
8. Széli Bulcsu; Pestszenterzsébet, XX., Ady 
E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, 
XXI., Deák tér. de. fél 11. Lehoczky Endre; 
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár 
Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Solymár 
Gábor.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI UTOLSÓ VASÁRNAPON az 
oltárterítő színe: zöld. A délelőtti isten- 
tisztelet oltárt igéje: lKor 15,54-58; az 
igehirdetés alapigéje: M t 25,14-30.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán 1994. no
vember 27-én, ádvent.J, vasárnapján, .de, 
10.05 órakor a szügyi templomból. Igét 
hirdet: Záborszky Csaba lelkész.

ny. lelkész keresztelte a csornai temp
lomban november 5-én, a Győr- 
Sopron megyei Ifjúsági Egyesület, a 
Mustármag csendesnapja keretében. 
„Az Úrnak minden útja kegyelem és 
hűség.” Zsolt 25,10.

BUDAFOK
Még augusztus elején Rőzse István 

lelkész szolgálatával eltemettük gyüle
kezetünk, de valószínűleg Evangélikus 
Egyházunk legidősebb asszonyát, ne
vezetesen Lamer Andrásnét, akit Isten 
104 és fél éves korában szólított haza. 
Idős testvérünk Breznóbányán szüle
tett 1890-ben. Egyike azoknak, akik 
aktívan részt vettek a budafoki leány-, 
majd önálló gyülekezet megalapítá
sában és a templom építkezésében, 
nevét őrzi a templompadban elhelye
zett'réztábla. Mindig hű volt egyhá
zunkhoz, életét Isten kezébe tette le, 
aki megtartotta őt a nehéz időkben 
is. 1926-ban özvegységre ju to tt és 
egyedül nevelte három gyermekét, 
akik közül az egyik gyülekezetünk 
presbitere. Ragaszkodott templomá
hoz, amikor már nem tudott temp
lomba lejárni, kertjében nevelt virág
já t küldte el, még ebben az évben is. 
„Aki hisz én bennem, nem lát halált 
soha örökké.”

Evangélikus
Élet

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
é s  kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon: 133-6438; 134-3567 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.

Index: 25 211 ISSN 0133-1302

Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(940068/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét •
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij: fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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1994. NOVEMBER 27.

Advent
ELSŐ VASÁRNAPJA ________Készítsétek az Úrnak útját,

mert megjelenik az Úr dicsősége, 
és mindenek egyszerre meglátják, -
__________________ így szól az Úr.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  É z s  4 0 . 3 . 5

A TARTALOMBÓL

BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGOS PROTESTÁNS 
NAPOK ESEMÉNYEIRŐL

KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP

NAGYKÖVET-FELESÉGEK LÁTOGATÁSA 
A SZERETETSZOLGÁLATNÁL

Egy gyertya ég...
.. .lángja nyugtalan, szinte szenved. Kevés az oxigén, 
vagy netán rosszul öntötték, de az is lehet, hogy a 
kanóca magyar gyártmány, nem szívja magába a 
megolvadt sztearint. Ahogy gyertyaöntő ismerősöm 
magyarázta: csak a nyugatnémet kanóc használha
tó...

De hol van már Nyugat-Németország? Már jóné- 
hány éve csak Németország van, bár úgy hírlik, 
azért még számon tartják, ki a keleti és nyugati, az 
egyesülés nagy álma után a hétköznapok ott is fa
kóbbak, mint az egykori álmok.

Egy gyertya ég, lángja nyugtalan, mert a „holna
pot” jelzi. Hihetetlen, de mégis igaz: ismét kezdődik 
az új egyházi esztendő. Hoz-e több megértést, na
gyobb békességet közel és távol?

Gyertya ég, lángja nyugtalan, mert fél, hogy nem 
tudunk semmi újat kezdeni; ismét ránk pirít, hogy 
tervek helyett csak álmaink voltak, önismeret he
lyett csak elvakult gőg önmagunkról.

Pedig ádvent megtérésre hív, és nincs új kezdet 
komoly önvizsgálat nélkül. Ez az önvizsgálat még 
nem történt meg! Régi dicsőséget emlegetünk, de 
volt-e ilyen dicsőséges korszak? Vagy mindenki a 
maga ifjúságát tartja a dicsőség korának, s ahogy 
meszesedünk, egyre szebb lesz ez a „hajdanvolt-sose 
volt dicsőség...”

Iskolák, egyesületek újra indulhattak, újakat lehe
tett alapítani, de gondoltunk-e arra, hogy valamit 
mi rontottunk el? Csupa nagyszerű iskolát, egyesü
letet emlegetünk. De tényleg olyan példaszerű volt 
minden...?

A „kiáltó” hangot mintha elengedtük volna a 
fülünk mellett. Beszéltünk társadalmi kihívásról, el
várásról, igyekeztünk nagyon eleget tenni az új fel
adatoknak, de kérdeztük-e: mit akar a Mester, aki 
elhívott, mert ez az egyetlen fontos kérdés. A sok 
fontoskodó nyüzsgés között talán fel sem tettük a 
kérdést: miért tartott meg minket Isten? Mi az egy
ház, a keresztyénség feladata? Úgy csináltunk, mint
ha mindezt tudnánk. De ha most csupán egy évre 
visszatekintünkm megdöbbenünk, hány helyen jelen
tünk meg avatásokon, kis és nagy ünnepségeken ...

Egy gyertya ég ádvent első vasárnapját jelezve. 
Lángja nyugtalan, nyugtalanítson minket is, hogy 
meghalljuk a „kiáltó” hangját, észrevegyük a „szelí
den szamárháton ülőt” mert csak Jézussal van új 
kezdet...

Kertész Géza

E v a n g é liz á c ió  a  b u d a v á r i  
g y ü le k e z e t  

1 5 0  év es  ju b ile u m á n

Múltat és jövőt kötött össze a Bécsikapu téri temp
lomban tartott evangélizáció. Múltat, mert a gyüleke
zet megalakulásának 150. évfordulójára emlékezett 
Isten iránti hálával. Jövőt, mert a reformációra figyel
ve, megújulásra hívott az Ige. Péter apostol leveléből 
hangzott estéről estére: „Ti magatok is mint élő kövek 
épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá...”

Az igehirdetés szolgálatait a gyülekezetben régeb
ben és a jelenleg is szolgáló lelkészek végezték: D. 
Koren Emil, Gáncs Péter, Szebik Imre, Madocsai Mik
lós, Hafenscher Károly, Balicza Iván, utolsó estén pe
dig a Szilágyi Dezső téri református testvéreinkkel 
együtt ünnepeltünk Riskó János református lelkipász
tor bizonyságtételére figyelve.

Minden este ötven és százötven között változó lét
számmal gyülekezetünk más-más csoportja volt a há
zigazda. Presbitereink, Schütz-kórusunk, hittanosa- 
ink, konfirmandusaink és ifjúságunk nemcsak részt 
vettek, hanem szolgálatukkal szebbé, melegebbé, kö
zösségi élménnyé formálták az alkalmakat, így adva 
egyben arról is bizonyságot, hogy a gyülekezetben 
együtt figyelnek az Igére öregek és ifjak.

ORSZÁGOS PROTESTÁNS NAPOK
Beszámoló az eseményekről

Bizonyára sokak számára nem múltak el nyomtalanul az ez évi Protestáns 
Napok rendezvényei. Az ismert programokat összegyűjtő prospektus bizonyság- 
tétele szerint határmenti városokban és falvakban, nagyhírű protestáns közpon
tokban, s nem utolsósorban a fővárosban sok-sok helyen és a legkülönbözőbb 
formában kerültek megrendezésre azok az események, amelyek protestáns ér
tékrenddel és szellemiséggel kívántak csatlakozni a család évéhez: Isten igéje a 
családban, a család Isten igéjében mottó jegyében.

A programok sorából csak önkényesen említünk néhány példát: református 
templomszentelés Barcson, irodalmi est Dunavarsányban, evangélizáció és kon
cert Debrecenben, dalest Miskolcon, evangélikus gimnáziumi találkozó Bonyhá- 
don, természettudományi szinpóziumok Budapesten, Debrecenben és Mátészal
kán. De a sport, színház, menekültügy, politika iránt érdeklődök is bekapcsolód
hattak az eseményekbe Pestszentlőrincen, az Evangélium Színházban, az erős
pusztai menekülttáborban és a Ráday Kollégiumban.

Folytatva az önkényes felsorolást, említhetjük, hogy az Ökumenikus Tanács

kezdeményezésére a gyülekezetek mellett megmozdultak tudományos, politikai 
és társadalmi szervezetek, egészségügyi intézmények és tanintézetek, ifjúsági és 
szakmai mozgalmak, valamint szolgálatra kész bizonyságtevő egyének. Lelké
szek, tanárok, orvosok, művészek, parlamenti képviselők, az egyházi, társadal
mi, kulturális és politikai életünk vezető személyiségei, valamint lelkes hívek 
imádkoztak és dolgoztak e 1 0  nap sikeréért.

Hisszük, hogy az Úr megáldja fáradságukat. Falvaink templomaiban, intéz
ményeink dísztermeiben, stadionokban és köztereken bizonyságot tettek és 
bizonyságot nyertek a résztvevők az embert el nem hagyó, egyéni, családi és 
tágabb közösségi életében egyaránt újra és újra meglátogató és elhívó Istenről, 
az egyház és a világ Uráról. Erről szólt a kórus, a bizonyságtevő lelkész és 
presbiter, a színművész és a gyülekezeti tag a Pesti Vigadóban. Erről tettek 
bizonyságot a püspökök és vezető lelkipásztorok a Deák téri templomban.

Mai számunkban rövid áttekintést adunk a központi rendezvényekről és 
néhány fővárosi vagy vidéki eseményről, melyet egyházunkban rendeztek meg.

KULTURÁLIS EST A VIGADÓBAN
A Vigadó díszterme szűknek bizonyult ezen az 

estén. Volt egy tanulság is. Az ilyen esteknél jobban 
kell figyelni az előzetes híradásokra. Jegyet kellett 
igényelni, és sokan -  mivel a belépés ingyenes volt 
-  úgy gondolták, még ott a helyszínen is lehet majd 
bebocsátást nyerni. Sokan kívül rekedtek. Amel
lett, hogy máskor nagyobb termet kell igényel
nünk, figyelni kell a hirdetésekre is!

Az est megnyitójában Bóna Zoltán, az Ökumeni
kus Tanács főtitkára utalt arra, hogy 3000 év távla-

kegyelme úgy, hogy az ősök sok ökumenikus kö
zösség, egyesülés alapjait tehették le. így az első 
magyar diakonissza otthont, a Filadelfiát alapítot
ták, együtt munkálkodtak a FÉBÉ megalapítójá
val, Pauer Irmával is. Ott voltak a Bethesda alapítá
sánál, de szolgáltak a Pro Christóban ugyanúgy, 
mint a MEKDSZ-ben vagy gyülekezeti bibliaórá
kon, a mozgássérültek és vakok gondozásában 
(MEVISZ) és a Keresztény-Zsidó Társaságban. 
Bizonyságtétele befejezése méltán volt a 103. zsol
tár mondata: „Áldjad és lelkem az U rat...” 

Gyökössy Endre református lelkész és pasztorál- 
pszichológus bizonyságtétele ezt a kérdést tette fel:

„Milyen a jó  családi élet? Azon alapul, hogy a 
másik másságát, másként gondolkodását mégis el
fogadom, mert szeretem a házastársamat annak 
ellenére, hogy más, mint én. Ez a szeretet az agapé, 
mely azt erősíti bennem: téged adott nekem az 
Isten. Szellemesen foglalta össze, mi kell a jó csalá
di élethez, négy „h” betűvel kezdődő szóban. Az 
első, hogy hitben élünk, van közös kapaszkodónk, 
nem eshetünk el. Isten kezét nem mi fogjuk, Ő 
fogja kezünket! Azután kell a hűség is, mert ez a 
hittel rokon. A jó házassághoz humor is kell. Fel
szabadító kacagás, a közös beszélgetés során. Vé
gül hallgatni kell tudni. Hallgatni, míg a másik 
beszél és kiönti szívét, és meghallgatni a segítés 
szándékával.

ORSZÁGOS REFORMÁCIÓI EMLÉKÜNNEPÉLY A DEÁK TÉREN

Az oroszlányi evangélikus gyülekezet énekkara, vezényel 
Nagy Dániel

tából egy családfő bizonyságtétele hangzik felénk: 
„Én és az én házam népe az U rat szolgáljuk!” 
Józsué protestál: kiáll az őt és népét megszabadító, 
az ígéret földjével megajándékozó Istene mellett, és 
nemet mond mind az atyák elhívásuk előtti istenei
re, mind pedig a palesztinai pogány népek isteneire.

Józsué és népe évezredekkel ezelőtt a sikemi or
szággyűlésen, Luther, Kálvin, Dévai Bíró és Mé- 
liusz Juhász Wittenbergben, Genfben, Sárospata
kon és Debrecenben jól protestáltak ezekkel a sza
vakkal: „Én és az én házam népe az U rat szolgál
juk!” ...Korunk bálványai között családtagjaink
kal együtt újra és újra szembesülünk a régi kihívás
sal : „Ti kitől féltek, ti kiben bíztok, ti kit szolgál
tok?”

A program szereplői ezekre a kérdésekre keres
ték és adták a feleletet. A három egyház énekkara: 
az Oroszlányi Evangélikus Gyülekezet Énekkara 
Nagy Dániel vezényletével, a Pesterzsébeti Közpon
ti Református Gyülekezet Énekkara és a Ráday 
Kórus, Takaró Mihály és Máté János vezényletével, 
végül a Baptista Központi Énekkar és Kamara- 
együttes, melyet Oláh Gábor vezetett.

Nagy átéléssel, belső rezonanciával szavalt Ady 
és Arany verseket Szabó Gyula színművész, Fekete 
István nevelésről szóló novelláját olvasta Dévai 
Nagy Kamilla művésznő és Szaniszló Tibor záró
imádságként olvasta fel a 128. zsoltárt.

Két előadó bizonyságtétele gondolkodtatott 
meg és erősítette hitükben a hallgatókat. Szentágo- 
thai Jánosné a „családi év” jellegére hivatkozva 
szerényen, de belső határozottsággal és erővel tett 
bizonyságot arról, hogy családjában hosszú évtize
dekre visszamenően miként m unkálkodott Isten
Az est két előadója: Szentágothai Jánosné és Gyökössy Endre

Október 31-én este a szokásos emlékünnepélyen 
az igehirdetés szolgálatát Révész Árpád baptista 
egyházelnök végezte. A család évére tekintettel a 
Szentírásból Jézus családjának eseményeit emelte 
ki, megmutatva azt, miként vélekedett és viselke
dett Jézussal, Atyjának való engedelmessége miatt 
a család többi tagja. Konfliktusok is támadtak a 
családban, de megmutatkozott az is, hogy Jézus

A Deák téri Reformációi Emlékünnepély szolgálattevői

keresztjénél, megváltó művénél gyógyul a család és 
az egész világ is.

Az előadásban dr. Harmati Béla püspök a refor
máció gazdag tradíciójából három vonást emelt k i: 
A népegyház misszióját, ami az egész népességet 
összefogó egyházban a tanítás fontosságát, az 
anyanyelven olvasás és igehallgatás szükségességét,

az ige üzenetének az egész népre irányultságát je
lentette. A második vonás a hierarchia és a demok
rácia viszonyának megváltozása volt. A reformá
cióban győzött a gyülekezeti demokratikus -  pres
biteri elv és az, hogy mindenki maga közvetlenül 
beszélhet Istennel, de mindenki papja is a maga 
családjának, közösségének. Végül a harmadik vo
nás a saját egyház és az ökumené viszonya. Kezdet
től fogva éri a vád a protestantizmust a keresztyén
ség szétdarabolásáról. A különbségek már nagy
részt szűnnek (anyanyelven miséznek stb.). De 
szükség van a „belülről jövő” ökumenikus lelkület- 
re, hogy tovább menjünk a megkezdett úton. A re
formáció egységét, tradícióját úgy vigyük tovább, 
hogy meggyőződésünk erősödhessen, és az élet 
krisztusibb és humánusabb legyen -  fejezte be elő
adását a püspök.

A Lutheránia Énekkara Bach F-dúr miséjéből a 
Glória tételt énekelte Kamp Salamon vezényletével, 
Trajtler Gábor orgonáit.

A központi ökumenikus Reformációi Ünnepé
lyen a liturgiában szolgált Hecker Frigyes metodis
ta szuperintendens, dr. Hegedűs Lóránt reformá
tus püspök, Bencze Márton unitárius püspökhe
lyettes, Zászkaliczky Péter Deák téri evangélikus 
lelkész is.

Természetesen a főváros számos protestáns gyü
lekezetében is tartottak ünnepélyes megemlékezé
seket a reformáció 477. jubileumán. T.

„JÖ JJ, HOGYHA BŰNÖM ÉGET!”

Szólt az ige
Tegnap délután a pilisi gyülekezet udvarán 

együtt énekeltük: „Az Ú r csodásán m űködik ...” 
Aztán mindenki elindult azzal, am it kapott az 
Országos Evangélizáló Hétvége két napján.

M ára m ár lényegtelenné vált az, hogy a jelent
kezések rendetlenül jö ttek, hogy lelkészek kö
zönnyel fordultak el, hogy a bénultság feloldásá
ban embertelen energiákat kellett fektetni, hogy 
belső egyházi perpatvarok az alberti gyülekezet 
visszavonulását hozták. M ára m ár lényegtelen
né vált a sok szervezési hiányosság, a fáradtság. 
M ert ebben a két napban Isten igéje szólt közöt
tünk. Lelkünk betegségét gyógyítva, elcsendesít
ve, felkavarva, bekötözve, könnyeket előcsalva 
Isten já r t közöttünk. Köszönjük Balikó Zoltán 
és Gémes István szolgálatát, de mi, akik o tt vol
tunk, m ár „nem az ő beszédjeikért hiszünk, ha
nem, m ert m agunk hallottuk és tudjuk, hogy 
valóban ő  a világ üdvözítője.”

Természetesen, nem akarjuk kikerülni az em
bereknek m ondott köszönetét sem. Nem csupán 
két igehirdetőnknek, hanem a vendéglátóknak is 
tartozunk ezzel. Keveházi László és felesége 
ugyanúgy, mint Bárdossy Tibor és felesége hatal
mas munkával szervezték meg a helyi vendéglá
tást Pilisen és Irsán. Lelkészek, az ország minden 
pontján segítették gyülekezeteiket, hogy eljut
hassanak az evangélizációra. A pilisi és irsai 
gyülekezet tagjai mindent megtettek értünk.

Valami elindult. December 3-án regionális 
konferencián találkozunk ismét. Keressük egy
mást! Ne hagyjuk kialudni ezt a friss lángot. Sőt, 
feladatunk az, hogy mi, akik ismét visszatérhet
tünk az alapokhoz, elmondjuk a „városban” és 
a „tem plom ban” is azt, hogy ő elítéli a bűnt, de 
életét adja értünk, bűnösökért. Szóval: decem
ber 3-án ú jra...

Balicza Iván Koczor Tamás
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A n
j f e  G Y E R M E K E K N E K T

Amikor kezdett elviselhetetlenné válni a hideg, 
arra gondoltam: nem várok hiába.
Hisz hamarosan itt kell lennie annak a busznak, 
amely hazaröpít.
Haza, oda, ahol a meleg, kényelmes szoba vár rám. 
Ahol elgémberedett tagjaim újra fölengednek, 
ahol megválhatok a szoros bakancsoktól, 
és végre kényelembe helyezhetem magam.
Biztató dolog a várakozásban az eljövetel, 
a megérkezés reménysége.
Jézusom, jöttödet várom nap mint nap.
Várom szereteted fagyot oldó melegét.
Várom a megújuló karácsonyt, hogy megszüless 
újra és újra közöttünk, emberek között.
Kérlek, adj kitartást az ádventi várakozáshoz!

BEPILLANTÁS 
A PÉLDÁZATOK VILÁGÁBA

E g y  e lg u ru lt  p é n z d a ra b
„Ha egy asszonynak tíz drahmája van, és elveszt egy 

drahmát, nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, 
és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja? És ha 
megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszo
nyait, és így szól: Örüljetek velem, mert megtaláltam 
azt a drahmát, amit elvesztettem.”

Jézus ebben a példázatban egy Palesztinában is 
használt görög pénzérméről, a drahmáról beszél. Az 
ezüstből készült érme Jézus korában körülbelül egy 
napi munkabérnek felelhetett meg. Ez nem kis pénz, 
de ha valakinek tíz van belőle, nem ér-e rá a keresés
sel? Miért olyan fontos, miért olyan sürgős az asz- 
szonynak, hogy megtalálja azt a pénzdarabot? Hisz 
ott is jó helyen volna, ahová gurult, mindaddig, míg 
szűkösebb napok nem jönnek. De az asszonynak nyil
vánvalóan nagyon fontos az az egy, tizedik drahma 
is. Mi lehet ennek a hátterében?

Palesztina környékén szokás volt, hogy az asszo
nyok homlokdíszt viseltek. Ez gyakran felfűzött pénz
érmékből állt. Az érmék nagysága és mennyisége utalt 
viselőjük társadalmi helyzetére, családja gazdagságá
ra, anyagi helyzetére. Az ilyen fejdísz máig hozzátar
tozik a Közel-Keleten vándorló nomádok viseletéhez. 
Ha egy ilyen, fejdíszről lehullott pénzérméről volna 
szó Jézus példázatában, érthető lenne, miért is olyan 
Sürgős az asszonynak ápénzdárab megtalálása. Hisz 
díszéből, ékéből hiányzik az, mindenki számára látha
tó, mondhatni szégyenletes módon. Ezért nem kíméli 
a fáradtságot, a munkát, a lámpaolajjal sem spórol, 
hisz annyira fontos neki, hogy az elveszettet megtalál
ja. És érthető öröme is, amit akkor érez, mikor rábuk
kan az elgurult drahmára.

Isten maga is így tekint minden emberre, aki elve
szett, aki „elgurult” Urától. Mint valami számára igen 
értékes dolognak, úgy indul keresésére Isten az ilyen 
elveszetteknek, hogy megtalálva, visszakerüljenek 
méltó helyükre, Isten gyermekeinek közösségébe. Jé
zus saját feladatának is ezt tartja: hogy megtalálja és 
megmentse, ami elveszett.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

K a k u k k to já s
Ebben a játékban összetartozó dolgok között kellett rábukkanni arra az egyre, ami nem tartozik közéjük. A sorozatban négy alkalommal lehetett megtalálnotok, mindig négy dologból, hogy melyik az, amelyik nem illik a másik három közé. Segítségként elárultam, hogy a megoldásokat Márk evangéliuma negyedik részének alapos ismeretében ismerhetitek fel! Beküldendő hétről hétre a kakukktojás volt, vagyis az a negyedik szó, amely nem illik (Mk. 4 alapján) a másik három közé. De plusz feladat is nehezítette a játékot.A kakukktojások alapján ugyanis rá lehetett bukkanni egy olyan történetre, melyből a négy hét folyamán megtalált „kakukktojás-szavakat” vettem. Ez a történet János evangéliuma első fejezeteinek egyikében található. (A másik három evangéliumban is olvashatjuk, de a legkönnyebben Jánosnál ismerhettetek rá.) A kakukktojások megtalálásáért hétről hétre egy-egy pontot lehetett szerezni. A plusz történet kitalálásáért pedig annál több pont járt, minél hamarabb bukkantatok rá.No, de most lássuk a helyes megfejtéseket!A fészek, az árnyék és a mag mellett, melyek mind a 

mustármagról mondott példázatból valók, a galamb volt a kakukktojás. Ez az első forduló igen félrevezetőnek bizonyult, mert sokan a galamb alapján Keresztelő János bizonyságtételére gondoltak, mint megtalálandó plusz történetre. A második forduló szavai közül a lámpás, az 
ágy és a véka tartozott egymáshoz Mk 4,21-23 alapján. Itt az asztal volt, ami nem illett közéjük. A harmadik kakukktojás a húsvét volt, hisz az éjjel, a nappal és az 
aratás szavak mind megtalálhatók a magától növekvő 
vetésről mondott példázatban. Végül a negyedik keresett szó a kötél volt. Ezt a tenger lecsendesitéséröl szóló történet szavai közt rejtettem el, melyek a hajó, a szél és a 
tenger voltak.Mindezek alapján azt hiszem, már nem nehéz kitalálni, hogy a plusz megtalálandó történet az, amikor Jézus megtisztítja a templomot.Azt, hogy kiknek sikerült a helyes megfejtést beküldeni, lapunk későbbi számában közöljük majd. Hamarosan újabb rejtvénnyel jelentkezem. Készüljetek!

Kit
ábrázol...

ez a kép? A választ úgy kaphatod meg, ha megtalálod az arcot alkotó betűket, és helyes sorrendbe rakod őket

Én vagyok a jó pásztor
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
Nincsen hiányom semmiben, jól tart engem gondoskodó szeretetében, 

jelenléte örömében.
Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet, éhségem csillapítja, 

szomjam oltja, életben tart engem. Többet is ad, mint kellene, bőségesen 
elhalmoz javaival. Lelkemet felüdíti, mert nem csak a zöld mező ajándéká
ra van szükségem, nem csupán szomjat oltó vízre; szavára, szeretetére 
éhezem és szomjazom mindenkor.

Amikor hozzám lép, megsimogat, érzem: felüdül a lelkem, hozzá bújok, 
odasimulok a szívéhez, jó érzés a közelében lenni. Igaz ösvényen vezet az 
ő  nevéért, olyan úton, amely Vele céljához ér: a beteljesülő, végső, nagy 
örömhöz.

Jaj, csak soha el ne hagynám ezt az utat! Soha le ne térnék az ösvényről, 
új utakat, könnyebb, egyszerűbb, nekem jobban tetszőbb megoldásokat, 
lehetőségeket keresve.

De tudom, hiszem, elveszettségemben megkeres, utánam indul még a 
legsötétebb szakadék mélyére is.

Ezért, ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól: 
mert Ő velem van, nem hagy el.

Jó pásztorom ő, és nem hűtlen béres, akinek a juhok nem sajátjai, ezért 
nem is törődik velük.

Barátom Ő, javamat akarja, hiszen fontos vagyok neki. Ha eltévedek, 
elhagyom őt, megszomorítom, mégis megbocsát. Tudom, vesszője és botja, 
ha dorgál is, megvigasztal: annak jele, hogy mégsem mond le rólam, 
engedetlenségem ellenére sem. Asztalt terít nekem: örömében megvendégel, 
mikor rámtalál, megtalál, eltalál igazságával -  és végül hazatalálok: általa. 
Ő az én pásztorom, aki életét adta a juhaiért -  odaadta értem is. Ő az én 
pásztorom, aki ismer engem, minden utamat, gondolatomat, szándékomat 
és vágyamat -  életem nincs rejtve előtte. Bizony, jósága és szeretete kísér 
életem minden napján, áldom ő t nagy irgalmáért, és soha nem szűnő 
hűségéért. Védő karjai alatt, szeretete oltalmában biztonságban vagyok, 
nem is kívánkozom más legelőkre, távoli, csörgedező vízforrások felé, 
hiszen jó nekem nála lennem, szíve melegében.

Az Úr az én pásztorom, tudom, ő  vezet engem.
Szeretnék nála maradni, házában lakni egész életemben.

V. Gy.

E S T I  Á H Í T A T  L I T U R G I Á J A
ÉNEK
IMÁDSÁG:
Gy: Szeretnénk csendben maradni, Istenünk, és Terád várni. Szeretnénk csendben maradni, hogy megértsük akaratodat, és megérthessük így egymást is. Szeretnénk csendben maradni, és azon csodálkozni, hogy számunkra is van szavad. Ámen.Lj: Mielőtt a világ létrejött Gy: Isten volt.L2: Mielőtt a világosság felváltotta a sötétséget, és a tenger előtört rejteké- bőlGy: Isten volt.L3: Minden új kezdet bizonytalanságábanGy: Isten volt,Isten jelen van,Isten lesz.
L2: Ábrahámmal és Sárával együtt -  akik nem tudták, merre visz az útjuk, L2: Mózessel és Áronnal együtt -  akik nem tudták, mit kell mondaniuk,L3: Ruth tál és Naomival együtt -  akik nem tudták, mit kell tenniük majd -  L3 + L2 + L3: Mi is mindannyian kegyelmedre és vezetésedre szorulunk, Urunk!Lj: Emberek vagyunk -  akik úton vagyunk, és messzire kell jutnunk. L2: Emberek -  akik hisznek, de még sok felfedezni való vár rájuk.

L3: Emberek -  akik egyek Krisztusban, de mélyebb egységre vágynak. Gy: Emberek vagyunk, akik mindannyian kegyelmedre és vezetésedre szorulunk, Urunk!
ÉNEK
IGEOLVASÁS -  IGEMAGYARÁZAT
ÉNEK
IMÁDSÁG:
L2: KEGYELMES ISTENÜNK! i Reménységgel teli jövendőt ígértél a tieidnek. Száváidban^ széretetéÜBen van megváltásunk, békességünk és örömünk. Hálát adunk Neked ezért az ajándékodért.Gy: Hallgass meg minket, Urunk! L2: Vágyakozunk jövendőd felé, érezzük az előízét ennek a jövőnek: azokban a kapcsolatokban, amiket Te magad kötsz az emberekkel, vagy amikor látjuk az igazságosság tetteit, és a gyűlölet hálóinak szétszakadását. Hadd teljesedjen be minél inkább a Te jövendőd, Istenünk!Gy: Hallgass meg minket, Urunk! L3: Néha félünk az eljövendőtői, amit készítesz, néha túl hatalmasnak tűnik az Ellenség. A szenvedés erőnk határáig terheli életünket, és gyakran elcsüggedünk. Sokszor érezzük: egyszerűen belefáradtunk abba, hogy igent mondjunk a jövődre, és te

gyünk érte. Szabadíts meg minket a félelemtől!Gy: Hallgass meg minket, Urunk! Lt : Azokért imádkozunk, akik úgy érzik, nincs jövő számukra. Akik elvesztettek gyermeket, társat, otthont vagy hazát, életlehetőséget vagy egészséget. Érintsd meg őket, és gyógyítsd sebeiket!Gy: Hallgass meg minket, Urunk! L2: Azokért könyörgünk, akik jövőt terveznek és építenek. Emberek vezetőiért imádkozunk, azokért, akik kiállnak az igazság és az emberi jogok ügyéért, akik felemelik szavukat a kicsinyek, gyengék érdekében. Könyörgünk békéért egész teremtett világunkban, minden talpalatnyi helyen. Könyörgünk hozzád szülőkért és tanítókért, egyházunkért, gyülekezetünkért. Hadd legyen jövőt építő fáradozásunk egy a Te akaratoddal! Gy: Hallgass meg minket kegyelmesen!
MIATYÁNK
ÁLDÁS:
L3: Az Ú r legyen előtted, hogy a jó 
u ta t m utassa neked.Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon, és megvédjen a veszedelmektől.Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonosz cselvetéstől.Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel.Az Űr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rádrontanak.Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged!
Gy: így áldjon meg minket a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben! ÁMEN
ÉNEK

Krisztus!
Kitaszítottunk magunk közül, mert nagyon tiszta voltál nekünk. Elfordultunk tőled, mert nagyon szent voltál nekünk.Elítéltünk, megfeszítettünk, mert Te elítélted bűnös életünket. -  És most? Most, amikor csúnyán így a szemétdombra kerültünk, most látjuk, érezzük, mint fojtogat a vágy utánad, csupán Teutánad.Krisztus! Nincs nekünk semmi bajunk, csak az, hogy Té hiányzol nekünk.Áki enes, azt hiszi, hogy kenyér után vágyik -  Nem! Te hiányzol neki. Aki szomjas, azt hiszi, hogy italra szomjazik -  Teutánad szomjazik. Aki beteg, hiszi, hogy egészsége hiányzik — Te hiányzol neki.Aki a szépet keresi a világban, nem tudja, hogy Téged keres, az örök szépséget.Aki igazságra vágyik, utánad vágyik : Örök igazság után.Áki békét szomjazik, utánad szomjazik, akiben egyedül nyugszik meg a nyugtalan szív.Ég és föld, jólét és balsors, öröm és szenvedés, síró és mosolygó ember, mind utánad kiált, édes Krisztusunk. Nézd, milyen Betlehem a lelkünk! Hogy vár, hogy vár Téged.Jöjj, Uram Jézus! Papini imádsága

Kitárult egy ajtó...
ii.

A Szepesség reformációja, XVI. századi lelki és szel
lemi megújulása kissé rendhagyó módon ment végbe. 
Amíg a török hódoltsági területeken a végveszély érze
tében, az egyháztól elhagyatott, magukra maradt gyü
lekezeteknek vigasztalást és erőt adott az anyanyelven 
hirdetett evangélium, a prédikátorok igehirdetése, 
Észak-Magyarországon, így a Szepességben is a jólét 
következtében lezüllött közerkölcsök tették szükséges
sé a változást. Gazdaságilag ez a táj a XV. század óta 
fellendülőben volt. Megindult a vagyonosodás a városi 
polgárság körében, a korszellem beszivárgott az egyház 
falai közé is. A gazdagodás vágya, a vagyonért és 
hatalomért folyó ádáz harc lezüllesztette az erkölcsö
ket. Mindez kiváltotta a vágyat valami tisztultabb, 
igazabb gondolkodás, életszemlélet, hitbeli megújulás 
után.

A lutheri tanok elsősorban a Wittenberget megjárt 
diákok által váltak ismeretessé, de gyors és széles kör
ben való elterjedésük valójában két vándor taní tó
nak köszönhető, akik állandóan úton voltak és eljutot
tak a legeldugottabb helyekre is. Az egyik vándortanító 
Leudischer (Leutscher-Lőcsei) György volt, aki 
az indítást nem külföldön, Wittenbergben, hanem az 
országon belül, a budai királyi udvarban kapta.

A lőcsei születésű fiatalember Krakkóban, a királyi 
udvarban apródként szolgált, majd ezt megunva, ipa
rospályára lépett és kitanulta a szabómesterséget. Az 
iparos polgárság akkoriban nagy tekintélynek örven
dett. Lőcsére hazatérve, Leudischer úgy érezte, hogy 
mestersége nem elégíti ki. Teológiai tanulmányokat 
kívánt folytatni és ezért visszatért Krakkóba, a Jagelló 
egyetemre. Magyarországra visszatérve iskolamester 
lett, majd 1522-ben Budára ment, ahol földije, Henkel 
János Mária királyné gyóntatója, udvari papja volt. 
Henkel János, Luther híve volt. Mária királyné, II. La
jos felesége nyitott volt az akkori Európa minden hala
dó szellemi mozgalma iránt. Öt elsősorban a humaniz
mus eszméi érintették meg, de a lutheránusokat sújtó

királyi törvények ellenére szívesen fogadta udvarában 
a Wittenberget megjárt papokat és tanárokat. Thomas 
Stoltzer udvari zeneszerző és karnagy is a lutheri refor
máció híve volt. Cordatus Konrádot is többször hallgat
ta a királyné a Boldogasszony (mai Mátyás templom) 
szószékén, aki a lutheri reformáció szellemében hirdette 
az igét.

Leudischerre hatott a budai királyi udvar szellemisé
ge, szabadabb levegője és ez indította arra, hogy meglá
togassa Wittenberget is. Belső meggyőződése, megújult 
látása által azután nagy missziói lendülettel kezdte 
igehirdetői munkáját hazájában, a Szepességben. 1530- 
ban Késmárk városa választotta meg papjának. Jellem
ző az akkori kialakulatlan, zavaros helyzetre, hogy 
szepesi kanonoknak is kinevezték. A régi tanítás hívei 
azonban csakhamar eretneket fedeztek fel benne és 
üldözőbe vették. Volt börtönben, halálra ítélték, egy 
alkalommal a krasznahorkai várból akarták ledobatni. 
Városról városra vándorolt nyugtalan természete és a 
zaklatások miatt. Amerre járt, prédikált, és lassan 
egész Poprád-völgy papsága is a reformáció híve lett.

1545-ben ült össze a tridenti zsinat, amely húsz éven 
át ülésezett. Mindenki azt remélte, hogy a zsinat figye
lembe veszi a lutheri tanokat. Erre az időre esik Észak- 
Magyarországon a kettős királyválasztás után I. Ferdi- 
nánd, Mária bátyjának az uralkodása, aki a lutheránu
sokkal szemben még engedékenynek bizonyult. A lu
theri reformációhoz való tartozás ebben az átmeneti 
időben nem jelentett a római egyháztól való elszaka
dást, inkább reformirányzatnak tekintették.

1548-ban királyi rendelet jelent meg az újrakereszte- 
lök és sakramentáriusok (szentségrontó-zwingliánus) 
ellen. A rendelet a lutheránusokról nem tett említést. 
A reformációhoz csatlakozott lelkészek fontosnak tar
tották azt, hogy tanaikat megfogalmazzák. Ebben 
Stöckel Lénárt bártfai lelkész segített, aki az Ágostai 
Hitvallás alapján egy hitvallási szöveget fogalmazott 
meg, amely Melanchthon Fülöp Loci communes c. mű
vét (első evangélikus dogmatika) is figyelembe vette.

Ennek alapján készült el az egyes tájegységek: öt sza
bad királyi város, hét alsóbányaváros és a huszonnégy 
szepesi város hitvallása (Penlapolitana; Heptapolitana, 
Scepusiana). Ezek a hitvallások az Ágostai Hitvallás 
leegyszerűsített változatai voltak, kerültek minden 
szembenállást, kiélezést a régi egyházzal.

Véget vetettek a szertelenségeknek, szélsőséges tö
rekvéseknek, rendet teremtettek, irányt szabtak, meder
be terelték az egyházközségek és az azokban szolgálók 
életét. [  Az Ötvárosi Hitvallást -  Pentapolitana -  pl. még 
Verancsics Antal egri érsek, Oláh Miklós esztergomi 
érsekprímás is jóváhagyta, sőt I. Ferdinándnak sem volt 
ellene kifogása.] -  A három hitvallás a hazai viszonyok
hoz alkalmazkodva, megfogalmazta az evangélikus ta
nítás alapigazságait. Ezek védelme alatt gyökeresedtek 
meg a Szepességben az evangélikus tanok.

Az ellenreformáció vihara a XVII. század végén se
pert végig a Szepességen.

Kinczler Irén

E v a n g é l ik u s  g im n á z iu m o k  
o r s z á g o s  ta lá lk o z ó ja  

B o n y h á d o n
A Magyarországi Evangélikus Egyház már 8 gim

náziumot mondhat magáénak. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tantestületének és diákifjúságának kezdeményezésére október végén 
Bonyhád adott otthont az első találkozónak. Október 
27-én este 280 diák és 30 kísérőtanár érkezett Budapestről, a Fasori és Deák téri gimnáziumból, Sopron
ból, Békéscsabáról, Nyíregyházáról, Orosházáról és Aszódról. A bonyhádi gimnazisták mintegy 100 ven
déget szállásoltak el, a többiek a kollégiumban, a tornateremben és a gyülekezeti teremben aludtak. 
A nagy élményt nyújtó hálózsákos tömegszállásról már második este le kellett mondaniuk a vendégeknek, mert őket is sikerült kollégiumban elszállásolni.

Október 28., péntek, a versenyek napja volt. A diá
kok a következő területeken mérték össze tudásukat:

Bibliaismereti vetélkedő Német történetíró verseny 
Hely- és iskolatörténeti 
vetélkedő 
Irodalmi vetélkedő 
Matematika-fizika verseny 
Számítástechnika verseny Énekverseny
Biológia-földrajz vetélkedő 
Képzőművészeti kiállítás 
Olimpiatörténeti vetélkedő

győzött: a Fasor csapata 
győzött: Sopron
győzött: Bonyhád győzött: Nyíregyháza 
győzött: Bonyhád győzött: Bonyhád 
győzött: Bonyhád 
győzött: Bonyhád győzött: Nyíregyháza 
győzött: Bonyhád

Ugyancsak e napon elkezdődtek a kosárlabda
mérkőzések, délután találkozhattak a diákok Balikó 
Tamással, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatójával, este 
pedig a Kaláka együttes koncertjével zárult a tartal
mas nap.Szombaton, október 30-án szemináriumok kereté
ben a narkóról, a szerelem, párválasztás témaköréből, az oktatás kétpólusosságáról és a mozgássérültek 
problémáiról hallgathattak előadást. Nagy élményt 
nyújtott az uszodai vetélkedő is, ahol a Fasori gimná
zium csapata nyert.

A délutánt a kosárlabdadöntők (fiúknál Bonyhád, 
a lányoknál Sopron győzött) és az esti fesztiválra való felkészülés töltötték ki.

Az egész rendezvény fénypontja a szombat esti kul
turális fesztivál volt, melyen minden iskola színvonalas programot mutatott be, majd táncházban, teaház
ban, diszkóban beszélgethettek, szórakozhattak.

A vasárnapi záráson ifi. Cserháti Sándor, a bonyhá
di gimnázium diákmozgalmat segítő lelkész-tanára vehette át a győztes iskolának felajánlott vándordíját, 
majd minden iskola emlékfát ültetett a gimnázium 
épülete előtt. Az egész rendezvényt orgonahangver
seny és igehirdetés zárta az evangélikus templomban.

Bízunk abban, hogy vendégeink jól érezték magukat, s a találkozót jövőre újabb követi.
Sántha Lászlóné igazgató
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A Kiskőrösi Evangélikus Gyüle
kezet is azok közé tartozik, akik a 
Türelmi Rendelet után építhettek 
templomot. A szűkös lehetőségek 
és az építésre kijelölt mocsaras 
hely miatt a templomot 80 év múl
va alaposan fel kellett újítani. Er
ről Leska István, a gyülekezet ak
kori lelkésze így emlékezik meg: 
„1875. november 1-jén szentelte 
Sárkány Sámuel nagytiszteletű úr, 
Isten igéjének pilisi hirdetője, és a 
pesti testvériség esperese. Ezen új- 
raszentelésen kívül a megszentelt 
templom emléke minden esztendő-

Kápolnaszentelő istentisztelet

ben felújítassék, az egyházban az 
utolsó vasárnapon november 1-je 
előtt, ami rendszerint egyszerre 
megy végbe a reformáció emléké
nek a felújításával.” Ezen rendel
kezésnek engedelmeskedve, októ
ber 23-31-ig ünnepi héten emlé
keztünk meg arról, hogy 200 éve 
fejeződött be templomunk építése.

Az első napon dr. Harmati Béla 
püspök szolgált közöttünk. Dél
után az épülő „Jó Pásztor Otthon” 
kápolnájának a felszentelésére ke
rült sor (erről külön cikkben emlé
keztünk meg).

A nyitányt követően minden es
te hívogattak templomunk ha
rangjai, amelyekről így ír az emlé
kező: „1794-ben elkészült a torony 
is, van benne 3 szépen hangzó, 
összhangban lévő harang és óra.” 
Ezeken az alkalmakon barangol
tunk a múltban, körülnéztünk a 
jelenben, s fürkésztük a jövendőt 
is.

Trajtler Gábor a Tranoscius éne
keskönyv titkáról szólt. Egy éne
keskönyv, amely 300 év alatt 150 
kiadást élt meg. Egy énekeskönyv, 
amely az üldöztetések alatt Biblia, 
hittankönyv, liturgikus könyv, 
egyháztörténeti könyvként szol
gált a családokban.

Káposzta Lajos esperes Bács- 
Kiskun egyházmegyét mutatta be. 
Körülnéztünk a gyülekezetekben.

ORSZÁGOS PROTESTÁNS NAPOK
KISKŐRÖS MEZŐBERÉNY-BÉKÉSCSABA-GYULA

♦

őszintén szólt örömökről és gon
dokról.

Dr. Frenkl Róbert országos fel
ügyelő tekintetünket előre irányí
totta. Néha elszorult a szívünk, 
amikor arról hallottunk: ha így 
folytatódik, akkor az ezredfordu
lón milyen feladatok várnak ránk. 
Nem kecsegtető egyházunk anyagi 
helyzete sem. A jelenből kiinduló 
jövőképünkből azonban nem felej
tettük ezen az estén sem a mi 
Urunkat, aki eddig hordozott ben
nünket.

Keveházi László pilisi lelkész az
zal kezdte előadását, hogy a Du- 
na-Tisza közén már a honfoglalás 
előtt éltek szláv törzsek, akik az ide 
érkező magyarokat tanították a 
keresztyén hitre. Majd megható 
képekkel tárta elénk, hogy a török 
kiűzése után ide került szlovákság 
milyen sok szenvedésen ment át.

Péntek este a város zeneiskolájá
nak a tanárai, egykori és mai nö
vendékei, a gyülekezet kántora és 
zenészei szolgáltak közöttünk. 
Csodálatos korálfeldolgozások- 
ban gyönyörködhettünk. Sokáig 
zenélt a szívünkben a befejező 
szám, a fúvósok tolmácsolásában: 
Vigyázzatok, azt kiáltják... dalla
ma.

Istenes József tanár meghatóan 
szólt évtizedek távlatából is: 
„Amikor Kiskőrösre érkeztem, 
másnap felkerestem Petőfi szülő
házát, s a következő vasárnap áhí
tattal léptem be az evangélikus 
templomba, ahol Petőfit megke
resztelték.” Az évtizedek alatt Pe- 
tőfi-kutató lett. A Magyar Tudo
mányos Akadémia által rendezett 
Petőfi születési helye vitában ő 
képviselte a várost. Kutatási ered
ményeit örömmel tárta elénk.

Vasárnap este a templom és 
gyülekezet történetét foglaltuk 
össze. Ebből álljon itt most egy 
esemény: „1785-ben lakosainak a 
száma eléri az ötezret. Vásárjogot 
kap/mézőVátós jelleggel. PéCÍétjö: 
méhkas, amelynek szája alatt -6-os 
szám van. Csengőd, Szűcsi, Tabdi,
A kiállítás megnyitása

Kaskantyú, Kisbócsa, Tázlár 
puszták számát jelenti. A méhkas 
a lakosság szorgalmát és a méhte
nyésztési jelképezi. Mellette két 
kőrisfa Szűcsi és Tabdi erdőket, 
míg a méhkas tetején lévő nyíllal 
átlőtt nyakú szarvas az erdőkben 
lévő szarvasokról tesz tanúságot. 
Egyik oldalon telt búzakalász, a 
másikon vékonyabb rozskalász 
méltó keretet képez az ízléses pe
csétnek.”

Minden alkalmunk igehirdetés
sel ért véget, amelyek illeszkedtek 
a nap témájához. A reformáció 
napján fiatalok szolgáltak közöt
tünk, A kilenc kő cimű hangjáték
kal.

Ünnepi hetünkön nem feledkez
tünk meg a gyermekekről sem. 
A KALÁKA együttes szép, a hall
gatóságot megmozgató zenéjének 
örvendezhettünk egy órán át. Egy 
délután pedig KIÉ- és Ten Sing- 
találkozót rendeztünk. Az ország 
több gyülekezetéből is érkeztek fia
talok, a késő estig tartott alkalom
ra.

Október 30-án gyülekezetünk 
hagyományait újítottuk fel. Lá
nyok népviseletbe öltöztek, szlo
vák nyelvű verseket szavaltak, és 
az igehirdetés is az ősök nyelvén 
hangzott el Kecskeméti Pál tolmá
csolásában. Ezen a napon cserké
szek fogadalomtételére is sor ke
rült.

Ünnepi hetünk szép alkalma 
volt Polgár Rózsa textilművész ki
állítása. Sokan megcsodálták, és 
vendégkönyvben megköszönték 
ezt a lehetőséget, hogy a fonalmű
vészetnek ezzel a formájával is ta
lálkozhattak.

A kereszt címen a Nemzeti Ga
léria adott egy válogatást részünk
re. Közöttük Kondor Béla képei, és 
egy meditációs fényképsor a stá
ciókról.

A gyülekezeti teremben az előt
tünk járók hitéleti emlékeiből ren
deztünk egy bemutatót. Egy éne
keskönyvet az ajándékozó a követ
kező szavakkal ajánlott:

„Ved Mariskám 
szívesen, olvasd 

1 W- ] észt a
Könyvet kegyel- 

P P ^ f c i  mesen, Én is tisz
ta jó szívből 
adom..."

*  "  Még nem ért vé
get az ünnep, de 
már elhatároztuk, 
hogy jövőre újra 
megrendezzük a 
Protestáns Napo
kat Kiskőrösön.

Szabó Vilmos

E három város evangélikus gyü
lekezeteinek emlékezetes lesz az 
utolsó októberi vasárnap.

Mindhárom városban ezen a na
pon emlékeztek meg a reformáció
ról.

Mindhárom helyen messziről 
jött kedves vendégeket fogadtunk. 
Kiss Béla püspökhelyettes és Ko
vács Attila teológiai tanár, orgona
művész Kolozsvárról érkeztek 
hozzánk.

Vasárnap délelőtt a Mezöberény 
TI. kerületi gyülekezet templomá
ban Kiss Béla igehirdetéssel, Ko
vács Attila pedig orgonamuzsiká
val szolgált.

Az ünnepi istentisztelet után Tá- 
borszky László esperes, püspökhe
lyettes felszentelte a gyülekezet 
újonnan létesített öregek Napközi 
Otthonát, melyet egy volt egyházi 
elemi iskolából alakítottak ki. Az 
új létesítmény nagyon rövid idő 
alatt készült el. Benne 50 idős em
ber találhat békés napközi elfog
laltságot, meleg otthont.

Vasárnap délután a békéscsa
bai Nagytemplomban, az öku
menikus reformációi ünnepélyen 
Kiss Béla a kolozsvári reformá
cióról tartott előadást. Kovács 
Attila orgonaművész Bach- és 
Mendelssohn-műveket adott elő.

Verset mondott Zsíros Andrásné 
és a Békéscsabai Evangélikus 
Gimnázium egyik tanulója, Zsí
ros András. Közreműködött a 
baptista gyülekezet énekkara. 
Szolgált még Pető András bap
tista lelkész és Táborszky László 
esperes.

Gyulán vasárnap este az evangé
likus templomban emlékeztek meg 
a reformációról a helyi protestáns 
gyülekezetek. A kolozsvári vendé
geken kívül szolgáltak még Mészá
ros Kornél baptista lelkész, Nagy 
László református esperes, vala
mint a református és a baptista 
énekkar.

RÉGIÓ-DALLAMOK
Isten iránti hálával szeretnénk 

megemlékezni arról, hogy idén a 
Protestáns Napok keretében, re
gionális énekkari találkozót szer
vezhettünk. Ez alkalommal a váci 
gyülekezet vendéglátását élveztük.

Az 50. számú ének eléneklése 
után iß. Detre János lelkésztestvé
rünk, mint házigazda, nyitotta 
meg az alkalmat, majd Mekis 
Adám egyházmegyei zenei előadó 
ismertette az előttünk álló szolgá
latokat. Először a váci gyülekezeti, 
utána a váci ißüsägi énekkar szol
gálatát hallhattuk. Külön öröm 
volt látni, hogy egy gyülekezetben 
két énekkar is működhet, a külön
böző korosztályok számára, s ezek 
békességben és szeretetben tudnak 
egymás mellett szolgálni. Ezután a 
vanyarci énekkar következett. Elő
adásukon keresztül ízelítőt kap
tunk a sajátos nógrádi kegyesség
ből is. Az énekkari fellépések első 
részét az acsai kórus szolgálata zár
ta le, kiforrott, határozott, négy
szólamú szerzeményekkel.

A találkozó keretében nemcsak 
a „musica sacra” gazdagított ben
nünket. A család éve kapcsán vilá
gos és egyértelmű előadást hallhat
tunk .Detre János esperestől, a ke
resztyén családról.' Ä téljefeség igé
nye nélkül hadd idézzek néhány 
gondolatot. Korunkban szinte 
már megszokottá vált a család vál
ságáról beszélni, holott a család 
isteni intézmény, s mint ilyen, nem 
kerülhet válságba. Ugyanakkor a 
család emberekből áll, ezért sokkal 
inkább emberek válságáról kell be
szélnünk. Az előadás az ifjúság fi
gyelmét is igyekezett felhívni arra, 
hogy a párválasztás során milyen 
döntő szerepet játszik a hit. Végül 
azt a biztatást kaptuk, hogy a csa
lád Jézus Krisztus közelében ha
ladhat együtt a hit útján. A tarta
lomhoz harmonikusan illeszkedett 
közösen énekelt 481. sz. énekünk: 
„Mily boldog ház, hol befogadtak 
Téged...”

Az énekkarok szereplése a cső
vári és a penci kórusok előadásával 
folytatódott. Megszívlelendő ta
nulság volt látni, hogy az anyagyü
lekezet és a filia énekkara külön- 
külön, de együtt is tudja szolgála
tával Istent dicsőíteni és mindnyá
junk épülését elősegíteni. Ezután 
az aszódi énekkar műsorában gyö
nyörködhettünk, amelyben az 
énekkari számokon kívül elhang
zott egy részlet fuvolán J. S. Bach 
művei közül. Végül a hét énekkar, 
egyetlen nagy kórussá alakulva, 
magasztalta az Urat, az ismert ká
nonnal: „Magnificat anima mea 
Dominum!”

1994 ádventjén hitbeli meggyőződé
sünk alapján indítjuk ezt a külmissziói 
sorozatot, melyben terveink szerint 
rendszeresen adunk híreket a világban 
folyó külmissziói szolgálatokról. So
kak meggyőződése, hogy az európai 
keresztyénség jövőjét sem a befelé for
dulás, sem az intenzivebb közéleti-poli
tikai szerepvállalás nem újítja megyés 
nem állítja ineg abban a nálunk is egyre 
erősebben érezhető fdhígutási folya
matban, melyben Jézus kemény üzene
tei irodalmi értékű anekdotákká vál
nak. A megújulás, az ébredés, az egész 
egyház újjászületésének kulcskérdése a 
misszió.

Misszió -  a családon belül
-  a gyülekezeten belül
-  az óvodákban, iskolákban, egyete

meken
-  a börtönben, a társadalom perifé

riájára szorultak között
-  a kórházakban, öregotthonokban, 

gyermekotthonokban
-  országunk határain kívül
-  a fejlett világ határain kívül.
Sokszor szegezik nekünk a kérdést:

„Miért törődjünk más világrészek ba
jaival, mikor saját házunk tája körül is 
annyi a teendő? Miért ne erősödjünk 
meg először mi magunk?” Válaszom

A találkozót Isten igéjével zár
tuk. János Zsuzsanna aszódi se
gédlelkész Róm 12,21 alapján 
hirdette, hogy Isten szeretetéből 
fakad a bűnbocsánat és a hála
adás.

120. sz. esti énekünk után a 
házigazda terített asztalok köré 
hívta a megjelenteket, hogy ott 
folytatódjanak a testvéri beszél
getések. Előtte azonban örömmel 
hallottuk esperesünktől, hogy a re
gionális találkozóból igyekszünk 
hagyományt teremteni. A tavalyi 
acsai és az idei váci alkalom után, 
ha Isten engedi, jövőre Aszódon 
rendezzük meg a térség kórusai
nak együttlétét.

kettős. Egyrészt úgy gondolom, hogy a 
kérdés csak kibújás a tényleges felelős
ségvállalás alól. (Keresztelő János ta
lán nem fogalmazza ilyen diplomatiku
san, hanem azt mondaná: képmutatók, 
viperák fajzatai...) Ugyanis a fent fel
sorolt missziói területek nagy része há
zunk tája körül van, talán családunkon 

Jbelül. Es^vajon^z^kßem jut en^giáfljc 
a kiiimissziora, mert a többi missziói 
területre fórditjük erőinket? Másrészt 
hadd hasonlítsam az egyház növekedé
sét a gyermek növekedéséhez. Ugye 
senki nem lenne olyan balga közülünk, 
hogy a gyenge lábacskákon botladozó 
gyermekét a kiságyból nem akarná ki
venni addig, amíg meg nem erősödik a 
lába, mondván, hogy majd ha már elég 
erős lesz, akkor nem esik el, nem üti 
meg magát? Ugye mindannyian tud
juk, hogy így soha nem erősödne meg?

Esések nélkül még senki sem tanult 
megjárni!

Vajon a mi egyházunk, a mi gyüleke
zetünk, mi magunk merünk-e kimászni 
a „kiságyból”?

A Külmissziói Körkép híreit külön
böző forrásokból, döntően azonban az 
amerikai kiadású „World Pulse” misz- 
sziói folyóiratból szerezzük.

Bálint Zoltán

Tamásy Zoltán

KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP

Bevezető egy sorozathoz

Egy hét a bajor testvéreknél Nagykövet-feleségek látogatása a Szeretetszolgálatnál
Gazdag program várta Szebik Imre püspököt 

október második felében Dél-Németországban. 
Egyhetes szolgálati kőrútjának két fókusza volt.

Elsőként részt vett a Német Evangélikus Egyház 
(EKD) országos diakóniai konferenciáján, Nürn- 
bergben. A szokott programok mellett (aktuális 
problémák, gazdasági ügyek, szervezeti és egyéb 
kérdések) ez egy különleges ünnepet is jelentett. 
Nyugdíjazása miatt elbúcsúzott munkatársaitól dr. 
Karl-Heinz Neukam, aki az elmúlt években az egész 
német szeretetszolgálatot fogta össze és irányította. 
A Magyarországon is jól ismert egyházi vezetőt 
érdekes emlékezésekkel, meleg szavakkal, és han
gulatos bajor esttel búcsúztatták a közelből, távol
ból egyaránt érkező kollégák, barátok, vezető
társak. A konferencia ünnepi istentisztelettel zá
rult, melyet a St. Sebaldus templomban tartottak. 
Egyszerre volt ez búcsúztató és beiktatás: hiszen a 
szolgálatban már jól ismert és nagyrabecsült új 
vezetőt, Jürgen Gohde-t ekkor iktatta hivatalába az 
EKD vezető püspöke. Szebik Imre püspök mind a 
konferencián tartott köszöntő beszédében, mind 
pedig a személyes találkozások alkalmával kifejez
te: az új igazgató -  úgy, mint elődje -  szívesen 
látott vendég hazánkban. A beiktatás liturgiáját 
ökumenikus közösség végezte -  hiszen a szeretet
szolgálat nem ismer felekezeti határokat. Külön 
élmény volt e sorok írójának (aki elkísérte a püspö
köt szolgálati útjára) a fogyatékosok ének- és zene
kara. Megrendítő igyekezettel szolgáltak, a maguk 
nyelvén bemutatva az irgalmas szamaritánus pél
dázatát.

A bajor út másik fókusza a Castelli esperesség- 
ben (Würzburgtól délkeletre) megrendezett „szór

vány nap” volt. Minden évben más környéken 
jönnek össze mindazok, akik az apró gyülekezete
kért, s a külföldi testvéregyházak szórványaiért 
felelősséget éreznek.

A péntek este kezdődő ünnepséget közös áhítat, 
majd igazi, fejedelmi fogadás nyitotta. A 25 nemze- 
déknyi evangélikus ősre hivatkozó Albrecht fejede
lem (aki maga is aktívan részt vett egyházi mun
kákban) meleg szeretettel fogadta a bajor ország 
sokféle területéről, valamint Brazíliából, Ausztriá
ból, Budapestről és Zágrábból érkező vendégeket. 
A szombati nap „tanulmányi kirándulással”, este 
pedig gyülekezetekben tarto tt előadásokkal telt el. 
Szebik püspök a Wiesbronni gyülekezetben szol
gált, a magyar egyház múltját, jelenét bemutató 
előadással, amely természetesen megszólaltatta a 
közeli, s távolabbi jövő reménységét is. Vasárnap 
a környék összes gyülekezetében vendég igehirdető 
szolgált. A délutáni záróünnepségen, amelyet a 
zeilizheimi kastélyban tartottak, színes program
ban kaptunk körképet a szórványélet mai jelensé
geiről.

Az utazásnak jó néhány „apróbb” programja is 
volt. (Megbeszélés a magyar lelkészeket is érintő 
továbbképzési kurzusokkal kapcsolatban Neudet- 
telsauban, ott tanuló magyar teológushallgatók 
meglátogatása, látogatás a bajor diakóniai hivatal
ban, s egy különösen is kedves alkalom : jelen lehet
tünk a magyar ügyekkel foglalkozó egyháztaná
csos, Friderich Nägelsbach esküvőjén.)

A nem egyedi, s talán nem is különleges „munka- 
ú t”, úgy hiszem, ismét egy újabb (erősítő, összekö
tő) szálat jelentett a bajor-magyar testvéregyházak
között. Ifj. Hafenscher Károly

A szokásosnál is népesebb volt a Magyar Ökumeni
kus Szeretetszolgálat Erőspusztai Menekülteket Befo
gadó Átmeneti Otthona. 1994. október 29-én, és az azt 
követő napokban a „Protestáns Napok” sorozatához 
kapcsolódva, a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 
ezúttal bemutatta az Erőspusztai Átmeneti Otthonát a 
gyülekezeti tagoknak és az érdeklődőknek. Most nem
csak Dunaharasztiból, Dunavarsányból, Majosházárót 
és a környékről érkeztek érdeklődők Erőspusztára, 
hanem olyan jeles vendégeket is fogadhatott az Átme
neti Otthon, mint az Egyesült Államok és Nagy-Britan- 
nia magyarországi nagyköveteinek feleségeit is.

Két illusztris vendég, két, a szociális munka iránt 
elkötelezett hölgy látogatott el a Magyar ökumenikus 
Szeretetszolgálat XIII. kerületi Szociális Központjá
ba, és a szolgálat erőspusztai Menekülteket Befogadó 
Átmeneti Otthonába.

Vera Blinken asszony, az amerikai, és Lady Birch, 
az angol nagykövet hitvese nemcsak a szociális mun
ka tiszteletében hasonlítanak egymásra, de mindket
ten kitűnnek a diplomáciai karból kitűnő magyartu-
Vera Blinken asszony, az USA nagykövetének felesége és 
Lady Birch, az angol nagykövet felesége

dúsukkal is. így nem is meglepő, hogy szociális mun
kások, szeretetszolgálati vezetők, segélyezettek és me
nekültek örömmel fogadták őket a félnapos program 
során, Budapesten is, Erőspusztán is.

A nagykövet-feleségek gondoskodtak arról is, hogy 
demonstratív megjelenésük kellő visszhangot kapjon, 
ráirányítsa a figyelmet a szociális és karitatív munka 
társadalmi hasznosságára ebben a térségben is, ahol 
az ilyesfajta feladatokat negyven-ötven évig az állam 
kizárólagosan magának tartotta fenn -  csak éppen 
sokszor elhanyagolta azt. Ennek a társadalmi vissz
hangnak az érdekében meghívták a látogatásra a Du
na Televízió forgatóstábját, az MTI tudósítóját és a 
Magyar Hírlap újságíróit is.

A népes látogató küldöttséget Orbókné Szent- 
Iványi Ilona, a MÖSZ Igazgató Tanácsának tagja 
fogadta a Turbina Utcai Szociális Központ előtt, 
majd Lehel László lelkész, a MÖSZ igazgatója bemu
tatta a központ ruharaktárát, a századagos ebéd ki
szállító központot, a szociálisan nehéz helyzetben lé
vők különleges munkaközvetítőjét -  ahol például haj
léktalanok munkaközvetítésével is foglalkoznak -  és 
a központban működő ingyenes szociális- és mene- 
kült-jogsegélyirodát.

A két nagykövet-feleség és az újságírók ezután ellá
togattak a Szeretetszolgálat dunavarsány-erőspusztai 
átmeneti menekültotthonába, ahol találkoztak az ott
honban élő boszniai menekültekkel, s megállapíthat
ták: az állami menekülttáboroknál összehasonlítha
tatlanul jobb körülmények között élő -  és dolgozó! -  
bosnyákok a körülményekhez képest elégedettek sor
sukkal, s a körülményekhez képest jól érzik magukat.

A látogatás után Vera Blinken asszony és Lady 
Birch nyilatkoztak a Duna Televíziónak és a Magyar 
Hírlapnak: részben elégedettségüket fejezték ki a lá
tottak felett, részben pedig arra biztatták az újságíró
kat, hogy irányítsák rá a társadalom figyelmét a me
nekültek súlyos gondjaira, amelyeken csak széles ösz- 
szefogás alapján lehet valamelyest enyhíteni.
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— N A P R Ó - \  A VASÁRN
Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Zak 9,9

VASÁRNAP Uram, a nyomorúságban téged kerestek. Ézs 
26,16 (2Kor 1,3-4 Mt 21,1-9 Rém 13,8-12 Zsolt 24). A nyo- I morúságban keressük a menekülést. Nehéz napokban keres- 

I sük, ki az, aki segíthet. Elődeink ezt a segítséget az Istenben 
I keresték, s nem véletlenül: tudták, hogy tőle nem fog késni 
I a szabadítás. Van értelme Istenné) keresni a megnyugvást, 
I van értelme őt kérni, benne bízni, Úr 0 , hűséges Ur, aki nem 
I fordul el az Őt keresőktől. De ott van a figyelmeztetés is: 
I Keresni kell az Istent, ha szabadulni akarsz! S ha igazán 
I szabadulni akarsz, ne is máshol keresd ezt, hanem az Isten- 
I nél! Nem csak vámunk kell az Isten szabadítását, hanem 
I akarni kell, lépni kell feléje.

HÉTFŐ Aki pedig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék, mert I nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem I akit az Úr ajánl. 2Kor 10,17-18 (lSám 2,3 Lk 1,67-79 Ezs 
1,1-9). Az ember mindig szeretne magáról egy jó  ajánlást, jó I ajánlólevelet. Szeretne jó színben feltűnni a másik ember I előtt. Megbízhatóságunkat szívesen bizonygatjuk mi ma- I gunk is. Pedig mink van, amivel dicsekedhetnénk? A keresz- I tyén ember megbízhatósága nem saját maga, vagy más em- I berek ajánlásából derül ki, hanem Isten fogad el bennünket I kegyelme szerint használhatónak. Nincs tehát mivel dicse;

I kednünk, egyedül csak az Úrtól kapott ajánlólevéllel: az Ő 
■ irgalmával, szeretetével, kegyelmével.

KEDD Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni 
I fogom őket. Hós 14,5 (Ef 2,8 Mik 2,1-5.12-13 Ézs 1,10-20).
I Betegségben, fájdalomban orvoshoz fordulunk. Azt vátjuk,
I hogy az orvosunk pontosan tudja, mi a betegségünk, s tudja,
I mit kell tennie, milyen gyógyszert kell adnia. A testi betegség 
I mellett a lélek betegségeit is orvosolni kell. Enélkül nem lehet 
I kigyógyulni. Az Isten gyógymódja más, mint az emberé: az 
I Ő gyógyszere a szeretet. Szívből jövő, állandó szeretetével 
I szüntelenül ott van mellettünk és ápolja beteg lelkünket, 
i Ebben a gyógymódban van igazán remény a lelki gyógyu- 
I lásra.

SZERDA Az apostolok így szóltak az Úrhoz: „Növeld a 
hitünket!” Lk 17,5 (Zsolt 86,16 1 Móz 49,8-10 Ézs 1,21 -31).

| A keresztyén ember életében nem automatizmus a hegyeket 
I megmozgató erejű hit. Az apostolok hite sem volt tökéletes,
I nekik is oda kellett fordulni az Úrhoz, s kérni, hogy növelje 
I hitüket. Be kellett vallani, hogy kevés a hitük. Mert tudták,
I hogy ahhoz a szolgálathoz, amire elhivattattak, több hit

kell. Nekünk is kérni kell: Növeld a hitünket! Mert elhívot- 
tak vagyunk mind. Ehhez hit kell, amely nem magától van, 
hanem az Úr adja, ébreszti bennünk. S a hit növeléséért 
bátran fordulhatunk Krisztushoz.
c sü tö r tö k  a  reménység hitvallásához szilárdan ragasz
kodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett. Zsid 10,23 (Zsolt 22,5 
Kol 1,9-14 Ézs 2,1-5). A keresztyén élet nem passzív élet. 
Nem elég, ha csak tudjuk magunkról, hogy hiszünk, de ezt 
nem adjuk tovább! Élő keresztyén hit nincsen annak meg- 
vallása nélkül. Ebből a hitvallásból élünk, hiszen ha ehhez 
ragaszkodunk, akkor az életet ígérő Úrhoz ragaszkodunk. 
Csak így lehet reménységünk az üdvösség felől. Ha Őbenne 
élni akarunk, ugyanolyan szilárdan kell ragaszkodnunk 
hozzá, mint amilyen szilárdan ragaszkodik Ő az ígéretéhez: 
üdvözíteni akar mindannyiunkat.
PÉNTEK Miután megismertétek Istent, vagy még inkább 
Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az 
erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szol
gájukká lenni? Gál 4,9 (5Móz 6,4 Mt 23,34-39 Ézs 2,6-22). 
Megismerni Istent, azt jelenti, hogy lehajolt hozzánk, nevün
kön hívott, hogy az övéi legyünk. Nevünkről ismer minket: 
megismerhettük csodálatos irgalmát, szeretetét. Ezzel a sze
retetével kiragadott minket a mélységből, az erőtlen és sze
gény elemek szolgaságából. De figyelmeztet az Úr, hogy 
gyarló voltunk miatt nagyon könnyen visszaeshetünk 
ugyanabba a mélységbe. Legyünk józanok, jáijunk Istenre 
nyitott szemmel, nehogy visszatérünk a,szolgaság irányába. 
Kegyelmesen megismert bennünket az Úr, az Övéi vagyunk. 
Maradjunk meg ebben a kegyelemben!

SZOMBAT Jézus mondja: Én vagyok az ajtó: Ha valaki 
énrajtam át megy be, megtartatik. Jn 10,9 (lM óz 28,17 Ézs 
30,8-17,Ézs 3,1-15). Égy házba nem lehet akárhogyan bejut
ni. Az Úr házába nem lehet akármilyen úton-módon bemen
ni. Kell egy ajtó, amelyet nyitva találunk, és emellett még 
abban is biztosak lehetünk, hogy nem rossz helyre vezet az 
az ajtó. Életünkben számtalan ház és számtalan ajtó van, 
amin be lehet lépni. Az ember próbálgatja is ezeket az 
ajtókat. De vajon minden ajtó olyan-e, amelyen belépve, 
otthont találunk? Vajon Isten országába jutunk-e minden 
ajtón keresztül? Jézus azt mondja, hogy nincs más igaz ajtó, 
csak ő . Nem lehet más ajtón át hazatalálni, megtartatni, 
csak Jézus Krisztuson keresztül. Aki rajta keresztül lép be, 
tudja: 'helyes ajtót nyitogat, s bent élet vár!

Blatniczky János Dániel

E le k  tö b b é  n em  én .
Galata 2,20

ÁDVENT: MINDENKI TÉRJEN MEG! 
I ApCsel 17,22-32

Ha két ember találkozik, a be
szélgetés sokszor monológ. A be
széd tartalma pedig majdnem min
dig dicsekvés, vagy panasz. És a 
téma: én, én és én.Észrevetted-e már, hogy beszélgetéskor a legtöbb ember nem kér
dez tőled, rólad semmit. „Beszélge
tünk”, ez azt jelenti: valójában 
csak ő beszél, lesi a végszót, vagy 
egyszerűen kö'zbéVag és mondja a 
magáét. Alapjában meg is szoktuk 
ezt. Azt mondjuk, hogy ez „természetes”, hiszen mindenki tele van 
önmagával.

A szeretet azonban ott kezdődik, amikor nem magamról beszé
lek, hanem őszintén segítőkészen kérdezem:

-  Hogy vagy? Segíthetek valamiben?
Mindenki tele van magával. 

A másik beszél, és én nézek rá, de 
talán fel sem fogom szavait, mert közben a magam dolgain rágódom.

Az önzés „természetes” -  mond
juk. De gondoltunk-e már arra, hogy az ún. „természetes” önzés és 
minden más bűn - , valakinek fáj. 
Pl. panaszkodik, de fáj neki, hogy 
oda se figyelnek, vagy öröm érte, 
de nincs, aki meghallgassa.

A gyereket valami sérelem éri az 
iskolában. Alig várja, hogy szülei 
hazajöjjenek a munkából és el
mondhassa bánatát. De a szülő be
lefojtja a szót:

-  Majd holnap elmondod fiam, 
most fáradt vagyok...Sok mindenre rámondjuk, hogy 
„természetes”, és ezzel napirendre 
térünk felette. Pl. természetes, 
hogy társaságban mindig a távollé
vőről beszélünk, és azt „kitárgyaljuk”, megszóljuk. Természetes egy 
kis hazugság, egy felelőtlen kis 
flört, egy kis csalás pénzügyben. Ez 
az élet nem is lehet másképp csinálni...

De ez emberi megítélés. És ha
mis. Isten mérlegén ezeknek az ún.

„apró” dolgoknak is nagy súlya 
van. Sokszor olvassuk a Bibliában, 
amikor az ember egy-egy bűnt jó
nak lát és elkövet: De Istennek ez 
a dolog nem tetszett! (pl. 2Sám 
11,27)

Mi akkor a megoldás? A Biblia 
erre is ad választ. Szokatlanul 
hangzik ez a válasz, biztos, hogy a 
Bibliát nem ismerő ember először 
végképp nem érti, amit Pál apostol 
mond: „Élek többé nem én, hanem 
él bennem a Krisztus”.

Hogy lehetséges ez? Egy füzetlapra ráírhatom, hogy „én” és azt 
áthúzhatom. De az életben ez nem 
megy. Az „ént” áthúzni magam
ban nem tudom. Még akkor sem, 
amikor keservesen tapasztalom, 
hogy az „énem” halálos ellensé
gem, ami a legtöbb bajt okozza.

De Jézus hajlandó átvenni felet
tem az uralmat. Csak igazat kell 
adnom Neki és átadni a terepet. És 
elkezdődhet Jézus élete bennem.

Mit jelent ez aprópénzre váltva? 
Azt, hogy cselekedni kezd bennem 
a tiszta, a szelíd, a türelmes, a má
sokért élő Jézus.

Gáncs Aladár

FELHÍVÁS
Hagyjad az Ú rra a  te u tadat és bízzál 
benne, majd ő  teljesíti. Zsolt, 37,5

Kedves csikvándi és Csikvándról 
elszármazott testvéreink!

„Csikvándi Evangélikus Gyüle
kezetért” néven alapítvány létesült. 
Az alapító néhai Horváth Béla lel
kész unokája, dr: Novobátzkyné 
dr. Nagy Paula, az Evangélikus Or
szágos Iroda jogtanácsosa.

Az alapítvány célja a gyülekezeti 
hitélet erősítése, valamint az egyhá
zi tulajdont képező ingatlanok kar
bantartásában való közreműködés.

Kérünk mindenkit, aki szeretet
tel gondol a csikvándi gyülekezetre 
és közreműködni kíván céljaink 
megvalósításában, valamint anyagi 
lehetőségei megengedik, adomá
nyával járuljon hozzá az alapít
ványhoz.

Az alapítvány csekkszámla szá
ma.: OTP Pápa 489—98110— 
867002739-9. Legyen Isten áldása 
az adományozókon!
Csikvánd, 1994. október 
Erős vár a mi Istenünk!

Csikvándi Evangélikus Gyülekezet

FELVÉTEL 
A NYÍREGYHÁZI 

EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMBA 
Az iskola az 1995/96-os tanévre fel
vételt hirdet:
a) a nyolcosztályos tagozaton 

(10 évesek) (60 fő)
b) a négyosztályos tagozaton 

(14 évesek) (60 fő) részére
Kollégiumi elhelyezés lehetséges. 
Érdeklődni és jelentkezési lapot 
kérni a lelkészi hivatalban és az is
kolában lehet.
Tájékoztató szülői fó ru m o t 1994. 
december 15-én 17 órától tartunk 
az iskola dísztermében.
Címünk: 4400 NYÍREGYHÁZA, 
Szent I. u. 17-19. Tel.: 42/410-031.

A római megszállás óta Athén 
nem az ókori Kelet politikai és ke
reskedelmi központja már, fényé
ből veszített, de Pál apostol korá
ban is még a görög műveltség, filo
zófia és művészet jelentős központ
ja. Pál apostolt második térítő útja 
során nem az Akropolisz és más 
nevezetességek érdeklik, nem a tu
rista szemével csodálkozott rá a 
látványosságokra, hanem a zsina
gógát kereste, mint másutt is min
dig, hogy a zsidókat Krisztushoz a 
Feltámadotthoz vezesse. Eközben 
látta a „művelt város” számtalan 
bálványát, amelytől „háborgott a 
lelke”. A zsidók itt nem is üldöz
ték, de nem is hittek neki. így a 
pogány athénieknek hirdeti a feltá
madott Krisztust az Akropolisztól 
nyugatra, a kopár Areopágosz 
szikláin. Régi idők óta az athéniek 
itt tárgyalták peres ügyeiket. Pál 
nem vádlott volt, de kíváncsiak 
voltak a „csacsogóra”, miféle filo
zófiai iskolát képvisel.

Az areopágoszi beszéd nagysze
rű. Az indításhoz van kapcsoló
pont is: az ismeretlen istennek állí
tott oltár. Ez az athéniek „nyitott” 
vallásoságáról árulkodik. „Akit te
hát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt 
hirdetem nektek”. A teremtő Is
tenről szól, aki mindent alkotott és 
aki az emberi alkotásokra nem 
szorul rá, aki egyikünktől sincs 
messze, mert: „ 0  benne élünk, 
mozgunk és vagyunk”. Majd az 
athéniek saját szellemi világából 
vett gondolattal folytatja: „mind
annyi az ő nemzetsége vagyunk”. 
A pogányoknak az élő Istent „ki 
lehet tapintani, meg lehet találni” 
-jelentkezik az állandóan visszaté
rő páli gondolat, hogy tudniillik 
„Isten örök hatalma és istensége 
alkotásainak értelmes vizsgálata 
révén meglátható”. (Róm 1,20) De 
a világ, benne a görögök is, saját 
bölcsessége által nem ismerte meg 
az Istent, így „a tudatlanság idő
szakát elnézte az Isten, de most 
mindenki mindenütt térjen meg!, 
mert az ítélet a feltámadott ná
záreti Jézus személyében fog el
jönni.

DEÁK TÉRI ORGONAZENÉS 
ÁHÍTAT

november 27-én, vasárnap 18 
órakor

KOVÁCS ENDRE 
Buxtehude, Bach és Karg-Elert 

műveket orgonái

SEGÍTSÉG A LELKIPÁSZTORI 
MUNKÁBAN -

Az Evangélikus Rádiómisszió ÚJ 
KAZETTÁI:

„Uram, nincs emberem!” -  magá
nyosoknak, időseknek

„Bizony javam ra vált a nagy keserű- 
ség” -  betegeknek

„Űzd el homályomat!” -  gyászolók
nak

A 2 x 15 perces kazetták megrendel
hetőek az Evangélikus Rádiómisszió 
címén: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

A kazettákért csak adományokat fo
gadunk el...

RÁBASZENT ANDRÁS 
Október 22-én és október 23-án a 

gyülekezet megválasztotta új vezetőit. 
A gyülekezet felügyelője Kiss László 
sobori, helyettesek Edvi Lászlóné és 
Gáncs Ferenc rábaszentandrási gyüle
kezeti tagok lettek. A rábaszentandrási 
gyülekezet gondnoka Kiss József, he
lyettesek Molnár Endréné és Nagy Je- 
nőné. A megválasztott tisztségviselőket 
Béres László helyettes-lelkész iktatta be 
tisztségükbe október 30-án Rábaszent- 
andráson lKor 3,11 alapján: „M ásala
pot senki sem vethet a meglévőn kívül, 
amely a Jézus Krisztus.”

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája november 27-én: 

Imádkozzunk azért, elmélkedjünk 
azon, hogy karácsonyig minél többen 
küldjenek felhívásunkra csomagot -  
csomaggal együtt a szeretetüket -  a 
börtönben élőknek.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Egyháztörténeti Műhelye Zsigmond ki
rály uralkodásának idejéből tudomá
nyos ülésszakot rendezett november 
14-én. Ezen dr. Fabiny Tibor teológiai 
tanár „Az észak-magyarországi huszita 
tantételek teológiája” címen tartott 
előadást.

Akkor Athénban sokan a feltá
madás hallatára nevettek, gúnyo
lódtak, csak páran hittek Pálnak. 
Ez ma is így van. A lélek halhatat
lanságáról bizonyára szívesen vi
tatkoztak volna az Areopagoszon, 
mert a téma Plátón óta kérdés volt 
a filozófusok számára, de hogy egy 
halott ismét megelevenedjék, ez 
akkor számukra bolondság volt. 
így igaz manapság is. Az az ember, 
akit csak vallásbölcseleti kérdések 
érdekelnek, annak a megfeszített 
és feltámadott Krisztus csak érde
kes vallási jelenségként számít. 
A vallásbölcseletből nem vezet út 
a megtéréshez, de még a formai 
keresztyén élet is akadálya lehet a 
megtérésnek. Ahol nincs megtérés, 
ott hit sincs. Hit nélkül pedig lehe
tetlen Istennek tetszeni. „A Terem
tő létezését az teszi érthetővé, hogy 
az ember rövid élete folyamán nem 
találkozik céltudatos alkotómun
ka nélkül létrejött rendszerekkel.” 
(Selye) Isten létének elfogadása 
szükséges, de ez még nem Krisz
tus-hit. Istent az ördög is tiszteli, 
de ettől még nem fog üdvözölni.

Advent első vasárnapján Urunk 
új lehetőséget ad, mégpedig a két 
ádvent között élő ember felé érke
ző Krisztus várására. Csak a hit 
által megújult új élet várhatja biza
lommal Urát, mert Krisztusban 
minden a miénk: nemcsak a világ, 
az élet és a halál, hanem az eljöven- 
dők is.

Kalácska Béla

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, Istenünk! Légy áldott, hogy 

kegyelmed ismét megújul rajtunk, mert 
örök a te szereteted, mert mi tebenned 
élünk, mozgunk és vagyunk. Indíts min
ket igaz megtérésre: hadd egyengessük 
az utat szent Fiad az Űr Jézus Krisztus 
előtt, aki volt, aki van és aki eljövendő. 
Amen.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ : 17.20-17.35-ig, 49 m-es rövid
hullám, 6230 kHz.

'november 26. szombat: ^ Lelki tükör” 
-  rádióshittan.

november 27. vasárnap: Ádventi áhí
ta t -  Baranyai Tamás.

Levelezési cím: Evangélikus Rádió
misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

EVANGÉLIKUS TEOLÓGUSOK 
MAROKKÓBAN

Kőbányán 27-én, vasárnap du. 4 óra
kor Fischl Vilmos teológus vetített ké
pes előadása marokkói útjáról, szere- 
tetvendégség keretében.

SIÓFOK-KÖTCSE 
1994. december 10-én, szombaton 

f é l  10 órakor  a kötcsei, 12 órakor  a 
siófoki templomban 

SMIDÉLIUSZ ZOLTÁN esperes 
beiktatja a gyülekezetek újonnan meg
választott lelkészeit, BARANYAYNÉ 
ROHN ERZSÉBETET és BÁRÁ
NY AY CSABÁT lelkészi állásukba. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

SOPRON
A templom felújítását befejező, hála

adó istentiszteletre tisztelettel hívja 
meg az érdeklődőket a gyülekezet 
1994. november 26-án, szombaton du. 
3 órára. Az ünnepi istentiszteletet SZE- 
BIK IMRE püspök végzi.

CELLDÖMÖLK 
A Cclldömölki Evangélikus Gyüleke
zet artikuláris templomának 250 éves 
évfordulóján, 1994. december 11-én 
de. 10 órakor ünnepi istentiszteletet 
úrvacsoraosztással, du. 2 órakor jubi
leumi ünnepséget tart a templomban.

Az igehirdetés szolgálatát Szeb ik  
Im re  püspök végzi.

Az emlékünnepély felkért előadói: 
dr. Fabiny Tibor teológiai professzor 
és dr. Jeszenszky  Géza  történész pro
fesszor, országgyűlési képviselő. 
Közreműködik a Celldömölki Liszt 
Ferenc Vegyeskar és szólistái. Min
den érdeklődőt szeretettel várnak.

1994. december 2-án este 6 órakor 
lesz a Testnevelési Főiskola és a Haza 
és Haladás Alapítvány soron követke
ző előadása, melyet Szokolay Sándor 
zeneszerző tart „Pozitív eszmékkel 
megmaradásunkért” címmel. Színhely 
a TF aulája (Budapest, Alkotás u. 44.)

BUDAPEST-KELENFÖLD 
A közös református-evangélikus 

templom felszentelésére 1994. decem
ber 3-án du. 3 órakor

dr. Hegedűs Lóránt református 
püspök és

ÉLETEM, JÉZUS, EGYEDÜL TE TÖLTSD BE! 
Evangélikus Regionális Evangélizáció 

1994. december 3-án, szombaton 
az ország nyolc helységében 10 órától 16 óráig

Az igehirdetések alapigéje Mt 14,22-33. Jézus a tengeren jár. 
Az igehirdetéseket, közös imádságot, megbeszélést úrvacsorái 

istentisztelet zárja le.
Az evahgélizációs alkalmak helye és régiója:
Bp.-Zuglóban Pesti és Budai egyházmegye 

Csőváron Pest megyei és Nógrádi egyházmegye 
Győr-Öregtemplomban Győr-Soproni, Veszprémi, 

Fejér-Komáromi egyházmegye ,
Miskolcon Borsod-Hevesi egyházmegye 

Nyíregyházán Hajdú-Szabolcsi egyházmegye 
Orosházán Ny.-Békési, K.-Békési, Csongrád-Szolnoki 

egyházmegye
Szekszárdon Tolna-Baranyai, Bács-Kiskun egyházmegye 

Szombathelyen Vasi, Somogy-Zalai egyházmegye.
Ebédről mindenki maga gondoskodik, teát a helyszínen 

biztosítunk. Bibliát, énekeskönyvet mindenki hozzon magával!
Szeretettel várunk! Hívj másokat is!

ALAPÍTVÁNY
„A Bonyhádi Evangélikus Gyülekezet alapítványt hozott létre azzal a céllal, 

hogy a bonyhádi evangélikus templom -  felszentelésének 200. évfordulójára, 2000. 
aug. 20-ra -  teljesen felújíttassák és helyreállíttassék.
Az alapítvány célja a templom teljes rekonstrukciója, nevezetesen:

•  a templomtorony süllyedésének és dőlésének megállítása
•  a tetőszerkezet felújítása, nyílászárók, padlóburkolat cseréje, a faszerkeze

tek és a berendezés mázolása
•  korszerű fűtés kialakítása
•  a toronyóra automatikus működtetésének megoldása
•  a templom külső-belső festése
•  márványtábla készítése a 2. világháborúban elesett, vagy munkaszolgálatra 

elhurcolt és meghalt bonyhádi evangélikus testvéreink emlékére.
Az alapítvány megnevezése: „A Bonyhádi Evangélikus Egyházközség »Templom 
2000« alapítványa”
Az alapítvány számlaszáma: 841-2948-3
Az alapítvány nyitott, pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendelés
sel vagy szolgáltatással bárki csatlakozhat hozzá.
Az alapítványra befizetett összeg a fennálló pénzügyi rendelkezések szerint a szemé
lyi jövedelemadóból levonható. A szükséges igazolást -  kérésre -  megküldjük.”

Evangélikus Gyülekezet Bonyhád

A

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. november 27.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. (vespera) 
Balicza Iván; XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. 
Hafenscher Károly; Modori u. 6. de. fél 10. • 
Szmolár Attila; Pesthidegkút, II. Ördögárok 
u. 9. de. fél 11. Szilas Attila; Csillaghegy. IQ. 
Mátyás kir. u. 31. de. 10. Bozóky Éva: Óbu
da, III. Dévai B. M. tér de. 10. Bálint László; 
Újpest, IV. Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. 
Blázy Lajos; V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) 
Pintér Károly; de. 11. (úrv.) dr. Harmati 
Béla; du. 6. Geröfi Gyuláné; VII. Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. 
(ifjúsági) Nagy Zoltán; VIII. Üllői út 24. de. 
fél 11. Kertész Géza; VIII. Rákóczi út 57/b. 
de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII. 
Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; 
V ili. Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Ta
más; IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. 
Rédey Pál; Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. 
fél 11. Fabiny Tamás; du. 4. Szeretetvendég- 
ség; X. Kerepesi út 69. de. 8. dr. Szabó Lajos; 
Kelenföld XI. Bocskai út 10. de. 8. Csepregi 
András; de. 11. Csepregi András; du. 6. Mis- 
sura Tibor; Budahegyvidék, XII. Tarcsay V. 
u. 11. de. 9. (úrv.) dr. Széchey Béla; de. II. 
(úrv.) ; du. fél 7. dr. Széchey Béla; XIII. 
Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György; XIII. Frangepán u. 43. de. 8. ifj. 
Kendeh György; XIV. Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) dr. Szabó Lajos; XIV. Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. dr. Szabó Lajos; Pestújhely, XV. 
Templom tér. de. 10. Bízik László; Rákospa
lota, XV, Régifóti út 73. Nagytemplom de. 10. 
Bolla Árpád; Rákosszentmihály, XIV. Hő
sök tere. de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cinko- 
ta, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. Szalay 
Tamás; Mátyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 
9. Szalay Tamás; Rákoshegy XVII. Tessedik 
tér. de. 9. Ferenczy Zoltán; Rákoscsaba, 
XVII. Péceli út 146. de. 9. Fűke Szabolcs; 
Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 
11. Ferenczy Zoltán; Rákosliget, XVII. Gő
zön Gyula u. de. 11. Fűke Szabolcs; Pest- 
szentlőrinc, XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. Ha
vasi Kálmán; Pestszentimre XVIII. Rákóczi 
út 83. ref. templom de. háromnegyed 8. Ha
vasi Kálmán; Kispest, XIX. Templom tér 1. 
de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, Hungária út 37. 
de. 8. Széli Bulcsú; Pestszenterzsébet, XX. 
Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; 
Csepel, XXI. Deák tér. de. fél 11. Lehoczky 
Endre; Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. 
Solymár Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. 
Solymár Gábor.

ÁDVENT 1. VASÁRNAPJÁN az 
oltárterítő színe: lila. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: Lk 4,13-21; az ige
hirdetés alapigéje: ApCsel 17,22-32.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán 1994. no
vember 27-én 10.05 órakor a szügyi 
evangélikus templomból. Igét hirdet: 
Záborszky Csaba lelkész.

KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK 1. 
NAPJÁN, 1994. december 25-én, de. 11 
órakor evangélikus istentiszteletet köz
vetít a Magyar Televízió a Budapest 
Deák téri evangélikus templomból. Igét 
hirdet: dr. Harmati Béla püspök.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát hallhatunk a 
Kossuth adó hullámhosszán 1994. no
vember 28-én, hétfőn du. 13.30-kor. 
Előtte evangélikus koráljainkból hallha
tunk ismertetést, 13.20-kor.

Szebik Imre evangélikus püspök 
szolgálatával kerül sor. Érdeklődőket 
szeretettel várják.

BUDAPEST-CSEPEL 
A gyülekezet -  az angyalföldi gyüle

kezettől kapott -  orgonáját 1994. de
cember 4-én, vasárnap du. 4 órakor 
szenteli fel

dr. Harmati Béla püspök 
Orgonái: Trajtler Gábor.
Minden érdeklődőt szeretettel vár

nak.

Számitógépes, képesített könyvelőt 
keres a Sajtóosztály. Telefon: 133- 
6438.

Keresem a Belmissziói Munkaprogram 
évfolyamait 1924—1948-ig, akár megvételre 
is. Telefon: 1-86-75-46.

Költözés miatt eladó 1 db Kari Hambur
ger márkájú bécsi mechanikus kis méretű 
zongora. Tel.: 1126-979. Ára: megegyezés 
szerint.

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 133-6438; 134-3567 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
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A TARTALOMBÓL

Ó, Uram segíts most! 

Ádventi gyertyák

Külmissziói körkép

Hitel
Egyre több embernek jut eszébe a szó -  nem 

akkor, ha az egyházi újságot veszi a kezébe ha
nem amikor vásárol vagy inkább csak vásárolna, ha 
lenne több pénze, akár hitelre is.

Advent második vasárnapja az életünk végéig 
tartó „hosszúlejáratú hitelre” hívja fel a figyelmet. 
Van hitel! -  nem alattomos, amit majd egyszer 
kamatostul behajtanak rajtunk, vagy gyermekein
ken.

Az egyházi szóhasználat ezt így mondja: ítélet 
előtt kegyelem alatt élünk. Ádvent második vasár
napja így hirdeti meg azt a „hitelt”, amivel a terem
tő Isten életet adott az embernek, s rábízta a Földet, 
a „Paradicsomot”.

Nagy ajándékkal, reménnyel teremtettünk ebbe 
a világba, kaptuk életünket és kaptuk az „Új vilá
gosságot” : Jézus Krisztust az első ádvent ben, ami 
már mögöttünk van.

A mai vasárnap figyelmünket az ítélet, a második 
ádvent felé fordítja, amikor megkérdezik: mit tettél 
tehetségeddel, ismereteiddel, gyorsan folyó időddel, 
az Új Világossággal?

Amikor már kezded előkeresni a címjegyzékből 
a neveket, akiknek azért még írsz Karácsonyra -, 
megkérdezi az Isten: miként kamatoztattad tehetsé
gedet, ismeretségedet, emberi kapcsolataidat?

Most még írhatsz, „aki időt nyer, életet nyer-”. 
Még mindig van hitel... -  nem a Világbanktól, 
hanem a teremtő Istentől: ő ad kegyelméből még 
„hitelt”, időt életünkhöz.

Mögöttünk van Krisztus első eljövetele, ezért le
het Vele készülni hittel, hogy a második ádventben 
az ítélni eljövő Istennek számot tudjunk adni, hogy 
mire használtuk életünket, „hitelünket”, a kegyelmi 
időt?

Karácsonyi számolgatás közben jusson eszünkbe 
a „hitel”, amit hittel fogadva Istentől „szegényen is 
gazdaggá” lehetünk.

Kertész Géza

EG YH ÁZUNK  KÜLDÖTTSÉGE A M INISZTERELNÖKNÉL
November 16-án délután egyházunk küldöttségét 

hivatalában fogadta Horn Gyula miniszterelnök, 
Fodor Gábor művelődési és közoktatási miniszter és 
Révész Tamás miniszterelnöki tanácsadó társaságá
ban. A katolikus és a református egyházak előző 
bemutatkozó látogatásához hasonlóan az egyház és 
az állam viszonyának általános kérdései mellett kü
lönösen is az iskolák és az államosított volt egyházi 
intézmények és ingatlanok visszaadásával kapcsola

tos problémákról tárgyaltak. Megoldhatatlan vitás 
kérdés nem bukkant fel, ugyanakkor azonban be
szélgettek több helyi gondról (Sopron és Aszód). Az 
egyházi iskolák állami támogatásának összegszerű 
mértékéről kialakult „számháború” ügyében kül
döttségünk külön egyeztetett Fodor Gábor minisz
terrel és abban állapodtak meg, hogy a tanulói lét
szám eltérő adatai miatt -, mivel a minisztérium és 
az egyházak más-más számokat közöltek, és ennek

megfelelően az egy tanulóra jutó fejkvótát is külön
bözőképpen számították -, a minisztérium illetékes 
főosztálya és az egyházak iskolahatóságai tárgyal
ni fognak erről. Egyházunk küldöttségének a kö
vetkezők voltak a tagjai: dr. Harmati Béla és Sze- 
bik Imre püspökök, dr. Frenkl Róbert országos fel
ügyelő, dr. Andorka Rudolf, a Zsinat világi elnöke 
és Szemerei Zoltán országos pénzügyi főosztályve
zető.

Szeretetet, jogot és igazságot teremt az Isten
Egyházmegyei vezetők iktatása Gyékényesen

A Somogy-Zalai Egyházmegye területileg egyik legnagyobb egyházunkban. A két megye területén azonban 
szétszórtan élnek kisebb-nagyobb gyülekezetek igazi szórvány egyházmegye. Ebben az egyházmegyében volt 
ez év őszén — a ciklus leteltével -  új elnökség és a tisztségviselők választása. Az esperesi tisztbe újra választották 
Smidéliusz Zoltán nemespátrói lelkészt, aki már félidőben átvette a vezetést a nyugdíjba ment Dubovay  
Gézától .  Egyházmegyei felügyelőnek a gyülekezetek bizalma elhívta Nagybocskai Tamást. Beiktatásuk a 
nemrégen felújított gyékényesi templomban volt. A több mint 100 éve Morandini, olasz építész által megépített 
templomban, igényes, szép környezetben zajlott az egyházmegyei közgyűlés november 5-én.

Az istentisztelet 
kezdetén Nagyné 
Szeker Éva, ajelölő 
és szavazatbontó 
bizottság jegyzője 
ismertette a válasz
tási eredményeket. 
Eszerint az esperes 
és egyházmegyei fel
ügyelő megválasz
tása mellett a teljes 
tisztikart és a pres
bitériumot is meg
választották. Fő
jegyzőnek Deme 
Dávid lelkészt 

(Nagykanizsa) és Kis Bódog Zoltánt (Zalaegerszeg), 
jegyzőnek Balogh András lelkészt (Zalaegerszeg) és dr. 
Reinhardt Miklóst (Kötcse) választották meg. Az egy
házmegye pénztárosa Tamásy Tamás (Iharosberény), 
jogtanácsosa dr. Háry Tibor (Nagykanizsa), számve
vőszéki elnök Kóczán Béla (Nagykanizsa) lett, az egy
házmegyei presbitérium tagjai: Nagyné Szeker Éva 
(Keszthely), Vajda István (Zalaistvánd) és Szemerei 
János (Kaposvár) lelkészek és Dömötörffy Jenő (Ne- 
mespátró), Dobri Lajos (Nagykanizsa) és ifj. Dubovay 
Géza (Kaposvár).

Az ünnepi istentisztelet igehirdető szolgálatát dr. 
Harmati Béla püspök Jer 9,22-23 versei alapján vé
gezte. A prófétai ige figyelmeztet : ne dicsekedjünk -  
hálát adjunk! Ma sok új van egyházunkban, intézmé
nyek, lehetőségek szaporodnak, de ez sem ok az elbi- 
zakodásra, dicsekvésre. Isten az, aki újat teremt, aki 
szeretetet, jogot és igazságot teremt. Az esperesnek, a 
vezetőnek szeretni kell, a szeretet parancsát gyakorol

ni ma is, amikor sok a gyűlölet és a szabadságot 
egymás ellen próbálják felhasználni emberek. A sze
retet mellett törvényesség, jog is kell. Fegyelmezett, 
felelős életet kell teremteni. Az igazság pedig, amit 
Isten teremt, az ő megbocsátó igazsága, mert mielőtt 
ítélne, eljött és meghalt értünk. A szeretetet, jogot és 
igazságot hirdessétek, képviseljétek és éljétek!

Smidéliusz Zoltán esperesi beköszöntőjében irányt 
mutatott saját szolgálatának és az egyházmegye népé
nek. „Közelebb az emberhez, közelebb Istenhez.” Ha 
előre nézünk, az úton Jézus Krisztus keresztje rajzoló
dik ki előttünk, Ő az út! Három fontos irányt muta
tott meg: a megismerésre ma igen nagy szükségünk 
van. Ismernünk kell a körülvevő valóságot, a ránk 
bízott embereket, a múltat, melyből az utak a mához 
vezetnek, egymást, de legfőképpen Isten dicsőségét. 
A másik irány a tanítás. Kicsinységünk miatt iskolá
ink nincsenek, de a gyülekezetben minden szinten 
tanítani kell! Végül szükség van a határozott vezetés
re, több egymással való beszélgetésre, lelkészevangéli- 
zációkra ökumenikus feladataink megoldására.

Nagybocskai Tamás első mondataiban bemutatko
zott. Lelkészcsaládból jött, ahol élete kezdetén megis
merte az akkori egyházpolitika nehéz útjait, mert 
édesapja egyik szenvedő alanya volt az Ordass- 
ügynek. Mezőgazdasági mérnök, aki most vállalatot 
vezet Nagyatádon. Feladatát abban látja, hogy a leg
teljesebb együttműködéssel segítse az esperes munká
ját. Nem egyházi belső ellenőr akar lenni, mert a 
vezetés elsősorban példaadás. Elődjének -  dr. Blázy 
Árpádnak -  szolgálatát és példáját méltatta, aki na
gyon nehéz időben állt meg a vezetés munkájában. 
Segítséget, őszinteséget és imádságot kért az egyház
megye népétől, de szükségesnek látja a bírálatot is.

Számos köszöntés hangzott el, melyekből kiemel

jük az egyházkerületi felügyelő, dr. Sólyom Jenő sza
vait, aki köszönetét mondott a lelépő vezetőknek, 
köztük Blázy Árpád felügyelőnek, és köszönetét mon
dott azoknak is, akik most elvállalták a szolgálatot. 
A mai közömbös világban kell példát adniok. Az 
egyházmegye az egyik legaktívabb, és elöl járnak az 
áldozathozatalban is, annak ellenére, hogy nagy szét
szórtságban élnek a két megye területén. Szemerei 
Zoltán főosztályvezető az országos dolgokban való 
részvételüket emelte ki az új vezetőknek és a templom
építési lendületüket méltatta. Deméné Smidéliusz Ka
talin az esperes testvéreként a család együttérzését, 
imádságos erősítését ígérte. Varga György pápai espe
res - , aki Gyékényesről indult el -  testvéri segítséget 
ajánlott, köszöntött még Dobos Ágoston, pápai refor
mátus gimnáziumi vallástanár és Maczkó Gyula, ró
mai katolikus esperes.

A püspök zárószavaiban az egyházmegye jó közös
ségét, templomépítési kedvét és lendületét, a jó öku
menikus kapcsolatokat és az önkormányzatokkal va
ló együttműködést méltatta.

tszm.

Ádvent 2. vasárnapja a DIAKÓNIA vasárnapja. 
Karácsony ünnepe előtt hozzunk áldozatot a szere
tetotthonokban ápolt gyermekekért és idős egyház
tagjainkért. A vasárnap offertóriuma ezt az orszá
gos célt szolgálja.

• •
Örvendező gyülekezet Templom Zsoltára

Rábaközben Szilsárkány filiája 
Sopronnémeti. Kb. 120 evangéli
kus él a faluban. Múltja hasonló 
azokkal a rábaközi gyülekezetek
kel, melyeket a történelem viharai 
nem kerültek el. Nehéz időkről ta
núskodnak a régi iratok. 1719 az a 
gyászos esztendő, amikor a néme
tieket ingatlanaiktól megfosztot
ták és sokan menekülésre kénysze
rültek. A szomszédos Vadosfa, 
mint artikuláris hely nyújtott lelki 
menedéket az itt élő evangéliku
soknak, több mint hatvan évig.

II. József Türelmi Rendelete 
1781-ben javított a tragikus hely
zeten. Az 1783-ban épülő szilsár- 
kányi templom lesz a továbbiak
ban a gyülekezet lelki hajléka. 
A sopronnémetiek 1902-ben tor
nyot építenek. Sajnos, azóta sincs 
temploma a gyülekezetnek. A to
rony mintegy félkarú óriás, akinek 
hiányzik az egyik karja, kiáltja év
tizedek óta a híveknek; építsétek 
meg a hozzám tartozó templomot. 
Többszöri próbálkozást a történe
lem mostoha körülményei meghiú
sították. A gyülekezetnek saját in

gatlana nincs, csak igénye egy kis 
templomra.

1993-ban szent elhatározás szü
letett: a meglévő toronyhoz épí
tünk templomot. így történhetett, 
hogy 1994. október 16-án, boron- 
gós őszi reggelen a kis gyülekezet 
örömmel fogadta Szebik Imre püs
pököt és feleségét az alapkő letéte
lének ünnepére. Az építendő temp
lom helyén szabadtéri istentisztele
ten a püspök segítői Bárány Gyula 
esperes és Szűcs Kálmán helyi lel
kész voltak. Jelen volt Ferenczy 
Vilmos, a gyülekezetben évtize
dekig szolgáló nyugalmazott lel
kész, Böröcz Sándor ny. lelkész, 
Sümeghy József vadosfai és Bé
res László beledi lelkész, a falu 
szülötte. A gyermekek virág
csokrokkal köszöntötték a ven
dégeket. Az „Erős vár a mi Iste
nünk” dallama a vasárnapi 
csendben ékesen hirdette a falu 
népének: itt évszázadokra szóló 
nagy dolog történik.

Mik 6,8 alapján hirdette az igét 
a püspök a nagyszámú gyülekezet
nek, mivel a szomszédos falvakból

is jöttek ünnepelni. Szavaiból há
rom intelmet vihettünk magunk
kal. Alázatosan járjunk Istennel. 
Törekedjünk szeretetre. Cseleked
jünk igazságosságot. Hatalmas fel
adat vár a kis seregre, s a cél érde
kében Istennel kell járni élő szere- 
tetben, igazsággal. Igazi lelki ele
delül szolgált a prédikáció a nehéz 
útra.

Igehirdetése után a püspök fel
olvasta az okiratokat és az építen
dő templom alapjába helyezte azo
kat hármas kalapádsütés és áldó

szavak kíséretében. A jelenlévő lel
készek is áldást mondtak. Elek Ve
ronika és Zoltán a gyülekezet hitta- 
nosai és Szűcs Péter főiskolai hall
gató verssel, zenével, énekkel ma
gasztalták az Urat. A 82. ének ké
résével; „Légy velem Istenem..." 
fejeződött be az ünnepi istentisz
telet.

Az istentisztelethez csatlakozva 
ünnepi gyűlésen Böjtös József; a 
gyülekezet fáradhatatlan gondno
ka köszöntötte a vendégeket, dr. 
Inotayné Lukáts Judit mémöknőt 
az országos építkezések vezetőjét, 
Nagy Tamást, a templom tervező 
mérnökét, Helfrich Péter mérnö

köt, Varga József 
országgyűlési kép
viselőt, és Bognár 
Sándor alpolgár
mestert. Röviden 
ismertette az épít
kezéssel kapcsola
tos tudnivalókat. 
A közgyűlésen töb
ben is szóltak az ün
neplőkhöz. Minden 

köszöntésből 
együttérzés, segítő 
szándék sugárzott. 

Szűcs Kálmán

Faluk, városok felé közeledve, 
szemünk előtt először mindig a 
templomok jelennek meg. így va
gyunk most is, amikor a Rábaköz 
egyik kedves falujához, Soborhoz 
közeledünk. A távolból, a falu köze
pén kiemelkedve egy szép, rendezett, 
fehér templomot láthatunk. Aki ré
gebben járt a faluban, örömmel ve
szi észre, hogy a templom megszé
pült, megfiatalodott -  méltán a falu 
gyöngyszeme lett. Az a gyülekezet, 
az a lelkész, aki tatarozta templo
mát, át tudja érezni az elvégzett 
munka alapján, a gyülekezeti tagok 
kétkezi munkájában, anyagi áldoza
tában megnyüvánuló szere tétén ke
resztül, hogy gyülekezeteinkben él a 
templom iránti szeretet. Több éves 
munka után végeztünk templomre
noválási munkánkkal, gyülekeze
tünk számára is eljött az ünneplés, a 
hálaadó istentisztelet ünnepe.

Ünnepelni jó. Ezzel a gondolat
tal készültünk templomunk reno
válási, hálaadó istentiszteletére. 
Sokan készültünk, sokakat vár
tunk. Ünnepségünk meghívójának 
elejére templomunk ünneplőbe öl

tözött fényképét tettük. Meghí
vónk igéjének zsoltárt választot
tunk: „Hirdessétek velem az ÚR 
nagyságát, magasztaljuk együtt az 
ő nevét!” Zsolt 34,4. Hirdetni és 
magasztalni az Isten nagyságát, 
mint Reményik költeményében a 
Kövek zsoltárában: „Ti templom 
lesztek, Falakká fogtok összeálla- 
ni, És visszaveritek az Ige hangját, 
És visszazengitek az orgonát.” 

Ünnepelni jó. Mosollyal, meleg 
kézszorítással, virággal, kedves 
szavakkal köszöntötte a gyüleke
zet vezetősége és fiatalsága püspö
künket, és az ünnepre érkezett lel
készeket. A Kövek zsoltára költe
ményben, mint két oszlop kiemel
kedik Isten igéje és az ünnepi orgo
nahang, az ünneplő gyülekezet 
éneke. Kis gyülekezet életében -, a 
gyülekezet lélekszáma 70 fő 
temploma renoválásának befejezé
se után üzenete van az éneknek: 
„Erős vár a mi Istenünk” 

Istentiszteletünk első részében Bé
res László helyettes lelkész szolgált. 
Az oltár előtti igét Bárány Gyula 

(Folytatás a 3. oldalon)
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GYERMEKEKNEK J t  A

Bámulom a költözőmadarak tájékozódási készségét. 
Valami csodálatos belső érzék vezeti őket céljukhoz. 
Mintha csak egy belső iránytű alapján találnák meg 
a helyes utat, kontinenseket átszelő vándorlásukon.

Valaki azt mondta, bennünk, emberekben is van ilyen 
iránytű, amit egyszerűen csak szeretetnek neveznek. 
Ez segít, ez igazít el, ha válaszutakhoz érünk, 
ha döntések elé kerülünk, ha a helyes utat keressük, 
amin járnunk kell ahhoz, hogy életünk jó célba érjen. 
Köszönöm, Uram, hogy nem hagyod eltévedni a 
madarakat, és azt is, hogy nekem is irányt mutatsz.

BEPILLANTÁS 
A PÉLDÁZATOK VILÁGÁBA

A  tem p lo m a d ó

Márk evangéliumának 11. részében olvas
hatjuk: „Jézus bemenve a templomba, kezdte 
kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a 
templomban, felforgatta a pénzváltók asztalait, 
a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy 
bárki bármilyen edényt átvigyen a templo
mon. .

Mindez a templom külső udvarában történt, 
amelyet -  mint azt jeruzsálemi „barangolásunk” 
során már említettük - , a „pogányok udvará
nak” neveztek. Ide még bárki beléphetett, nem 
úgy, mint a templom belsőbb részeibe, ahová 
már csak a zsidók mehettek, vagy ahová már 
nem léphettek be asszonyok. A pogányok udva
rán folyt az áldozati állatok adás-vétele. így 
magyarázható, hogy mit kerestek itt a galambá
rusok. De hogy kerültek a templomba, és mit 
csináltak ott a pénzváltók?

Mivel a templomba szinte az akkor ismert 
világ minden tájáról érkeztek a zarándokok, 
a távoli országokban élő zsidók, ahhoz, hogy 
meg tudják fizetni a templomadót, át kellett 
váltani a pénzüket. A templomadót ugyanis 
nem volt mindegy, hogy milyen pénzzel fizet
ték. Erre kimondottan a tíruszi ezüst sekelt 
használták.

Jézus szigorú fellépése a templom megtisztítá
sakor nem a templomadó ellen szólt, hanem az 
ellen, hogy az emberek az Isten házát nyerészke
désre használták, és abban a tévhitben éltek, 
hogy az Isten tetszését meg lehet vásárolni. Ar
ról, hogy maga Jézus is fizetett templomadót, 
egy Máté evangéliumában olvasható történet 
tanúskodik:

Azok, akik a templomadót szedték, megkér
dezték Pétertől: „A ti mesteretek nem fizet temp
lomadót?” „De igen!” -  felelte. Amikor bement 
a házba, Jézus megelőzte, és így szólt: „Mit 
gondolsz, Simon, a földi királyok kiktől szednek 
vámot vagy adót: fiaiktól-e vagy az idegenek
től?” Miután így felelt: „az idegenektől”, Jézus 
ezt mondta neki: „Akkor tehát a fiák szabadok. 
De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a 
tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első 
halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, 
találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda 
nekik értem és érted.”

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

É p íts  s z ó h id a t!

Hogy jutunk el a véka szótól egy magya
rországi kisvárosig? Nos úgy, ha szavakból 
„hidat” építünk. Az építkezés szabály a kö
vetkező: Mindig egy olyan szót írj az előző 
szó után, amelyik csak egy betűvel különbö
zik tőle. Bonyolult? Mondok egy példát. 
A kiinduló szó a „véka”, és egy magyar kis
várost keresünk. A híd a következőképpen 
nézhet k i:

véka -  béka -  bika -  baka  -  Baja. (A kis- 
és nagybetűk nem számítanak különböző
nek.)

Nos, a mai rejtvényben a kiindulási szó a 
kérő. Akihez pedig el szeretnénk jutni a szó- 
hídon, egy jól ismert ószövetségi asszony, 
Ábrahám felesége. Próbáljatok minél rövi- 
debb szóhidat építeni!

Kérlek benneteket, hogy a megfejtéseket a 
lap dátumát követő keddig adjátok postára!

B e tű re j tv é n y

A gyerm ekrovat készítői stáb ján ak  cím e: 
Cselovszky Ferenc, 7064 G yönk, Petőfi u. 359.

F I A T  A L O K N A K

Továbbélés, túlélés
„Látod, megint egyedül marad

tál. Hiába próbáltad újra. A kö
töttséged és kötetlenséged megint 
akadályozott.” -  Ismerősen cseng
tek ezek a szavak. Igen, jól látom: 
megint megszólal egy kép a szo
bám falán. A Sün képe.

„Egyedül vagy: ez így van. 
Telefonáltál: durva voltál; talál
koztál: gyenge voltál. Miért vol
tál ilyen erőszakos? Miért nem 
lehet mozdítani téged? I  Ezeket 
kapod vissza. Fájnak. Fáj az el
lentétesség.

Egyedül vagy: most már végleg. 
Jó lenne elszökni, de reménytelen. 
Már az állandó, mindig visszaváró 
háttér is megszűnt. De talán az a 
barát... -  gondolod. Nem jut

eszedbe, hogy a múlt héten bele
rúgtál?”

Ezt így senki nem érti. Rejtjelez
ve adta át nekem egy sün, de ezt 
úgy írom le. Csak nekem adta. Én 
őszintén leírom. Talán értitek... 
Mindenkinek van saját süné. Van, 
aki Főnöknek nevezi. Az elnevezés 
mellékes. A mondandója a fontos. 
Az én sünöm felveti ezeket a kérdé
seket: miért nem közelítenek az 
emberek egymás felé előítéletek 
nélkül? Ez így lejárt, sokat hallott 
mondat. De ha belegondolunk: 
van benne valami, csak halljuk 
meg. Te ennek a húga, bátyja, test
vére, ismerőse, ellensége vagy itt és 
itt. Az utóbbi fáj, az előbbiekből 
nyereséget próbálunk húzni. Nem

feltűnő az ellentét? Fáj, de nem 
tudsz tenni ellene, csak annyit, 
hogy küzdesz, hogy saját harcod 
legyen. Az sem vigasztal, hogy lesz 
olyan, akinek te leszel a nővére, 
testvére, ismerőse, ellensége. Tehát 
valahol valakire majd azt mond
ják: „Ja úgy, ő a Kihaénnem-nek 
a motyója?”. Ez a tudat sem vi
gasztal. Talán a sün megtanít egy
szer erre is. Megtanítja a szorgal
mat, szerénységet és tiszteletet az 
emberek között. Talán megtanítja 
a fájdalmak nélküli világot is ne
künk. Embereknek. Egy sün. Mert 
más alakban, emberalakban, em
berként már próbálta. Nem sike
rült. Talán sünként...

Sz. E.

K ö sz ö n ö m  N e k e d , U r a m  
a z  É L E T E T

Nemcsak a napfényt, hanem a borút is. Mert ha nem lennének sötét 
fellegek, érzékelni sem tudnám talán, milyen gyönyörű az ég, ha 
sugaras.

Egykoron sokat féltem, és sok mindent nem értettem a szándékaid
ból, Uram. De immár megtanultam, hogy fájdalmak köszörűjén 
csiszolódik a lélek.

Csak az értékeli az egészséget, aki már volt beteg. Csak az értékeli 
a kenyeret, aki már volt nagyon éhes. S a jó szót is csak az becsüli 
meg igazán, aki hosszú ideig szomjúhozott rá.

Ha elveszettnek érzem magam, Hozzád fordulok, Uram, és fénycsó
vaként elém hull a remény, mely győzedelmeskedik a sötétségen.

Olykor gyengén pislákol bennem a holnapokba vetett hit, de annyira 
sosem, hogy ne tudjam, szép az élet, amit Tőled kaptam ajándékba, 
és csak rajtam múlik, hogy szépsége ki is teljesedjen.

Add, hogy boldog jövőt építsek ma kapott adományaidnak tégláiból, 
Uram. Olyat, amelyben a boldogság fűzénél mások is melegedhet
nek. Mert sok a sorstépázta ember, a mindennapok viharában kihűlt 
lelkű, aki magányosan didereg, és vágyik a szeretet melegére.

Milyen jó, hogy megköszönhetem Neked az életemet, Uram. Ha 
meggyújtottad bennem az élet lángját, add, hogy míg ki nem huny, 
csillagszóróként szétoszthassam másoknak.

Köszönöm, hogy értelmet adtál az életemnek, Uram!
Kunitzer Sonja: Köszönöm

A zajok közt, amelyek körül
vesznek, olyan nehéz elcsendesed
ni, Rád figyelni, Uram. Néha fé
lek, menekülök előled és a feladat 
elől, amit rám bíztál. Ha először 
nem sikerül célt érnem, könnyen 
belenyugszom kudarcaimba; mi
lyen egyszerű bűnbakot keresni, és 
csak ennyit mondani: rászedtél, 
Uram! Könnyű ezzel a mondattal 
nyugtatni magam, könnyebb, mint 
belátni kishitűségemet, hibáimat, 
amiket magam állítok korlátként 
magam elé.

Köszönöm, hogy Te mindezek 
ellenére nem mondasz le rólam, és 
van türelmed újból és újból fel
emelni magadhoz, miután elbuk
tam.

Köszönöm, hogy perzselő tűz 
vagy az én szívemben is, ami nem 
alszik ki soha. Köszönöm, hogyha 
mégis harcolni kezdek ellened és 
szavad ellen, Te újból és újból 
megbékélést adsz, és megérteted 
velem, miben is vagyok eszközöd.

Uram, Te állj mellém, amikor 
úgy érzem, megtorpantam; tu

dom, ilyenkor a Te erőd az egye
düli, ami segíthet rajtam. Te emlé
keztess mindig Jeremiás példájára, 
hogy nyilvánvaló legyen, és hogy 
tovább tudjam adni másoknak is.

Tudom, Veled sikerül! Ámen.
(Jer 20,7-11) 

(Z s. Adél)

MOLNÁR BÉLA JÓZSEF:
Simon Péter

Én szikla?
futóhomokká válik három év 
kakasszóra 
Rajtam épület? 
magamat sem tudom tartani: 
láng vagyok egyszer 
másnap szívem szürkeségét

ostorozod
Vizenjár ás?
Tibériás tavának legkisebb fodra 

kinevetne
ismernek jól, hogyan legyek úrrá

rajtuk?
Kulcsokat őrizzek?
magamat sem tudom nyitni
bonyolult emberek titkát
csak elrontanám
Pásztor, legeltető?
egyik nap ismerem jól a járást,
de ha más legelőkre vágyom

másnap
nem irigyled tőlem a bárányt? 
Hogyan halásszak mást, mint

halat?
hosszú az éj, halra sem futja

türelmem
menj ma tőlem el,
hisz jobban látod,
amit én csak szégyellve sejtek:
nem vagyok tiszta,
tisztaságod titkát hogyan

őrizném akkor 
Kérdésed jobban fáj, 
mint a hajnali kakasszó egykor
-  szeretsz? -  
Félek kimondani,
mintha csipkebokorhoz lépnék 
Kedvellek, kedvellek, kedvellek 
Szeress így is 
talán senki sem írja meg 
hogy nem szavakkal
-  ilyen vagyok -
de mégis válaszolni fogok végre.

Pannónia Regia -  1000-1541
A Dunántúl művészete -  a Magyar Nemzeti Galériában

Két éve folyó kutatómunka előzte meg azt a ma még 
fölmérhetetlen értékű kiállítást, mely október végén 
nyílt meg és 1945február 25-ig tekinthető meg a budai 
Várban. A nagy gonddal válogatott K. állításon az ez
redforduló éveitől 1541-ig, Buda elestéig tárul elénk a 
tájegység gazdag középkori hagyatéka. Az eddig föld

rajzi tájegységként ismert Dunántúlt most történelmi 
tájként ismerhetjük meg. A Dunántúl egy nagy múltú 
ókori és politikai-kulturális tájegység Pannónia néven.
A népvándorlás több évszázados pusztítását követően 
az ezredforduló körül a kulturális és művészeti fejlődés
ben elöljárt. 1541-ig három nagy középkori stíluskor
szakot foglal magába. Ezt figyelembe véve, a bemuta
tásra került képi, tárgyi emlékek válogatása egyaránt 
kiterjedt a romantika, a gótika és a reneszánsz stílus
korszákra. Magyarországnak ez a földrajzi egysége 
nemcsak gazdag emlékanyaggal, hanem gazdag közép
kori művészeti hagyatékkal is rendelkezik. Épületszob
rászati töredékek mellett freskórészletek, gótikus fa 
szobrok, táblaképek, ötvösművészeti tárgyak, 
kódexek, miseruhák és értékes egyházi tárgyak talál
hatók a hatszáz darabot számláló, gazdag bemutatón.

A kiállítás jelentős része a területen található egykori 
királyi székhelyek, püspökségek, kolostorok gyűjtemé
nyéből került ki. Láthatók a késő középkori előkelő 
birtokos családjainak alkotásai is. A bemutatott mű
tárgyak közel fele eddig raktárak mélyén kapott helyet. 
Külön értéke a kiállításnak, hogy az utóbbi években 
előkerült régészeti leletek, nagyrészt még ismeretlen 
műalkotások is bemutatásra kerültek, melyeket sem a 
hazai, sem a nemzetközi tudományos élet képviselői 
nem ismerhettek.

Először történik kiállítótermekben, hogy egy magyar- 
országi földrajzi terület, tájegység művészeti emlékeit a 
regionális összejuggés szempontjai szerint mutatják be. 
Nemzetközi viszonylatban is figyelmet érdemlő magas 
művészi színvonalú képzőművészeti, építészeti és kis- 
művészeti emlékanyagban gyönyörködhetnek a kiállí
tás látogatói. A Magyar Nemzeti Galéria birtokában 
lévő értékeket -  a kiállítás idejére -  a társmúzeumok, 
egyházak, intézmények, magángyűjtők gazdagították 
féltve őrzött tárgyaik, értékeik kölcsönadásával.

A szép élményt 
nyújtó, tanulsá
gos, új ismerete
ket adó kiállítás 
rendezője Mikó 
Árpád, Takács 
Imre, Tóth Sán
dor, segítőik mű

vészettörténész 
társaik, régészek, 
restaurátorok.

Megtekinthető 
1995. február 25- 
ig, hétfő kivételé
vel 1 0 -től 18 órá
ig-

Schelken Pálm a

Evangélium Színház
BM Duna Palota, Budapest, V. Zrínyi u. 5

Im m ár ötödik bemutatója az Evangélium  
Színháznak Kovách Aladár 1940-ben írt drá
mája, a Téli Zsoltár. Szerzője a régi N em zeti 
Színháznak lektora, dramaturgja, egy rövid 
ideig igazgatója volt; 1947-ben emigrált, 
1979-ben halt meg Bécsben. A  N em zeti Szín 
ház 1941-ben mutatta be e művét - ,  azóta ha
zánkban nem játszották.

Apáczai Csere János a hőse, a XVII .  szá
zadban élt; tudós, de legfőképp pedagógus 
volt. M agyar Enciklopédiája az első magyar 
nyelvű tudománytár, amellyel halhatatlanná 
tette nevét a magyar kultúra történetében. 
N yugati egyetem eken tanult, a németalföldi 
Utrechtben egyetem i tanár lett, 28 éves korá

ban hazatért Erdélybe, o tt halt meg tragiku
san korán, 34 éves korában. -  Descartes, 
M ilton és Erasmus nyomán korszerű eszm ék
ke l fe ltö ltve  azért tért haza, hogy kimosdassa  
nem zetét a tudatlanságból, az elm aradottság
ból. Vérbeli pedagógus volt, ak i vas hitével, 
tűz eszével hány diáknak oszto tta  szét életét; 
rájött, hogy a skálákban fontosabb hadiszer 
készül, m int az ágyúgolyó. A  kálvini reformá
ció presbiteriánus híve; a hívők köztársaságát 
kívánta a közösségben berendezni, am elyet a 
zsinat, a gyülekezetek  gyülekezete korm á
nyoz. Filozófiai, teológiai és pedagógiai tö
rekvései súlyos konfliktusokba sodorták ta
nártársaival, sőt a fejedelm i udvarral is, de 
soha meg nem alkudott. Ebbéli harcai, vala
mint tüdőbetegsége m iatt korai halálával az 
Isten idő előtt kivette őt a meg nem értő há- 
ládatlan világból, amely őrá méltatlan volt. 
Rá illett igazán, hogy a népe tanítója volt, 
aki a szívében lévő mennyországgal akarta  
ezt a szomorú fö ld e t beoltani.

A z Evangélium Színház előadása Apáczai 
, fe ltám asztásával” mintegy fe lzá rkó zta tn i k í
vánja öt a mai közönség számára a magyar 
kultúra legnagyobbjaihoz, ak i ké t emberöltő
vel Károli Gáspár vizsolyi biblia fordítása  
után magyar nyelven nyitott  kaput a világ 
megismerésére. Aldassék a neve most már 
m indörökké!

U dvaros B éla

*
Előadások: december 3, 4, 8, 18. Kezdés: 

hétköznap 19 órakor, vasárnaponként 16,30 
órakor. Jegyek válthatók a Duna Palota 
jegypénztárában, telefon: 117-2754.
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Templom zsoltára
(Folytatás az 1. oldalról) 

esperes olvasta fel. Szebik Imre püs
pök „Áldjad én lelkem” énekünkkel 
indult a szószék felé. Ünnepünkre 
választott igéjében ugyanez a hála
adás fogalmazódott meg. Zsolt
103,1-4 verse alapján. Gazdag üze
netével, tartalmával nyílt meg előt
tünk a igehirdetés igéje. Áldjad -  így 
kezdődik a zsoltár. Évezredek távo
lából a mába üzen ez az ige. Életünk
ben mindig van áldás, mindig lehet 
köszönettel fordulni Isten felé. Ezen 
a vasárnapon különösen is fordulhat 
a sobori gyülekezet kívülről megszé
pült, belülről újjáfestett templomá
val Isten felé. Ne feledd -  hangzik a 
zsoltárban. A gyülekezet tagjai, a 
falu lakosai a múltban sokszor át- 
érezhették Isten óvó kezét, amikor a 
szeszélyes Rába folyó a falu létét és 
a község lakóinak életét veszélyeztet
te. Ne feledd -  volt időszak a császá
ri önkény alatt, amikor a gyülekezet
től elvették templomát. Ezekre gon
dolva, szívünkben nem lehet más, 
csak köszönet és hála. A záró szolgá
latot Hülvely Sándor ny. lelkész és 
Szűcs Kálmán, a gyülekezet volt he- 
lyettei-lelkésze végezte.

Ezután Kovács László gondnok 
tájékoztatott bennünket a tatatozási

munkák menetéről és a renoválást 
biztosító anyagi háttérről. Köszöne
tét mondott a gyülekezet nevében 
egyházunk anyagi segítségéért, az ön- 
kormányzat pénzbeli támogatásáért, 
a gyülekezeti tagok jelentős anyagi 
adományaiért és megszámlálhatatlan 
kétkezi munkájáért.

Először Szebik Imre püspök kö
szöntötte a gyülekezetét. Kiemelte a 
gyülekezet anyagiakkal való jó sá- 
fárságát, hogy a rendelkezésre álló 
csekély anyagi eszköz ellenére ilyen 
nagy munkát tudtak elvégezni.

Bárány Gyula esperes adta át az 
egyházmegye köszöntését. Köszö
nettel gondolt a gyülekezet lelké
szeket hordozó szeretetére. A sort 
Hülvely Sándor ny. lelkész folytat
ta : „Sok szállal kötődöm ide, sokat 
köszönhetek ennek a gyülekezet
nek." A háború alatt teológusként 
szolgált a gyülekezetben, a szerete- 
tet azzal köszönte meg, hogy ké
sőbb a falu lelkésze lett. Szűcs Kál
mán farádi lelkész a renoválás kez
dő lépéseit segítette elindítani a 
gyülekezetben, most ő is boldog és 
együtt örül velünk. Böröcz Sándor 
ny. lelkész Isten igéjének komo
lyan vételére tette a hangsúlyt, a 
keresztyén élet felelősségének fon- 
tósságát helyezte a szívünkre. Pó- 
cza Zoltán egyházmegyei felügyelő 
öröméről és boldogságáról beszélt, 
hogy Isten megsegítette a gyüleke
zetét. A katolikus egyház részéről 
Kapui Jenő szanyi esperes köszön
tött. A köszöntések sorát Béres 
László helyettes lelkész zárta.

Ünnepségünk után vendéglátás 
volt, ahol beszélgetéseinkben újra 
és újra felcsendült a zsoltár gondo
lata, „áldjad”. Köszönettel gondo
lunk mindazokra, akik segítettek 
bennünket, hogy templomunk 
megszépült. Isten áldása kísérje 
életüket!

Béres László

Ó  Uram , segíts most!

Emlékezzünk halottainkra!

Az esztendő végén különösen is 
gondolunk sírban pihenő családtag
jainkra és mintha „ama napon” meg
nyíló sírok közelében szívünk is nyi
tottabbá válna az ige nyomán a re- 
ménységes emlékezésre. Engem most 
mégsem azoknak a sírja késztet írás
ra, akik temetőinkben pihennek, ha
nem azokra gondolok, akik távol 
szülőföldjüktől, sokan jeltelen sírban 
nyugodnak.

Hogy nevük és emlékük az utódok 
számára fennmaradjon, emléket állí
tottak az elmúlt év nyarán Balf köz
pontjában, az evangélikus templom 
közelében. A község evangélikusai
ból a kitelepítés után alig maradtak 
ötvenen, ezért az emlékmű anyagi ál
dozatát a külföldre került sokszoros 
többségű felelős testvérek vállalták: 
Ökumenikus szolgálattal történt az 
emlékmű avatása. Megható volt, 
amikor Pöltl Róbert németországi 
lelkész az igehirdetés keretében be
számolt a kitelepítés fájó sebeiről, 
melyekben ő is részesült, mint kis
gyermek, mert itt kellett hagynia szü
lőföldjét. Amint felolvasta az el
hunytak neveit, érezni lehetett hang
ján, hogy egy-egy név mögött isme
rős arcok rajzolódnak eléje. Lelkész
testvéremmel együtt végzett avatási 
szolgálatunk az életsors több közös 
vonását tükrözte.

Csakhogy én hazámban marad
hattam, és így lehettem együtt ez év 
nyarán szülőfalumban mindazok
kal, akik megálltak egy háborús em-

Emlékműavatások
lékmű avatásán. Kezdődött a csikós- 
töttősi evangélikus templomban tar
tott német nyelvű istentisztelettel, 
melyen az igehirdetést végezhettem. 
Majd a templom bejárati oldalfalán 
elhelyezett emléktábla avatását vé
geztük két nyelven Vértesy Rudolf 
lelkésszel. A templomépítő ősök 
iránti hálás emlékezés sugárzott a fel
iratból.

Folytatódott a falu szívében felál
lított emlékmű mellett végzett öku
menikus szolgálattal. Kitelepített 
volt falubeliek, a falu jelenlegi lako
sai, társadalmi szervek képviselői, 
egyházak lelkészei, katonaság veze
tői vették körül az emlékművet, 
amelynek felállítása érdekében a leg
többet egykori iskola- és konfirman- 
dús-társam Reitinger Henrik fárado
zott tervezéssel és kivitelezéssel, aki a 
kitelepítés során Németországba ke
rült. Hármas tagozódással olyan az 
emlékmű, mint egy szárnyas oltár. 
Azoknak a nevei vannak rajta, akik 
a világháborúban haltak meg, akiket 
elhurcoltak a szibériai bányákba és 
ott hunytak el. És név nélkül szerepel 
akitelepítettek száma, akik 1948-ban 
kényszerültek elhagyni hazájukat. — 
Tárgyilagos beszédek hangzottak el 
az akkori történelmi helyzetet is ele
mezve. De nekem az emlékmű nevei 
„beszélni” kezdtek. S amikor meg
szólaltam nem messze a szülőházam 
melletti emlékműnél, arcok jelentek 
meg a nevek mögött. Azoké, akik 
nem tértek haza a háborúból és nem

Az osztódással 
szaporodó nagy 
Nyíregyházi Evan
gélikus Gyüleke
zetből a kicsi nagy- 
cserkeszi gyüleke
zet is megtette a hit 
„vakugrását” az 
önállóság jogi for
májában történő 
Krisztus-követés

be.
A gyülekezetnek 

akkor még nem 
volt se lelkésze, se 
temploma. De az 
szükségszerűen megálmodott és 
később már meg is tervezett temp
lom udvarán már ott állt egy egy
szerű fakereszt és mellette már be
tonból ki volt öntve a templom 
alagsori része, amely a terheket hi
vatott hordozni és mégis befogad
ni.

Közben az Úr csodásán műkö
dött, és megajándékozta a gyüle
kezetét és a lelkészcsaládot is egy 
szép új parókiával, amelyen a vég
ső kialakításhoz már csak az utol
só simítások hiányzanak. Az isten-

parókiája, se 
elődök által tiszteleti életnek a helyi (volt evan

gélikus) iskola egyik tanterme és a 
kinyílt szívek által megnyitott la
kások adnak mind ez idáig helyet. 
Az iskola az gyakorta szűknek bi
zonyult mutatván: Nem ok nélkül 
építi és építteti az Úr a szép új 
missziói templomot -  emberi szíve
ket, különböző intézményeket és 
szerető testvéri gyülekezeteket egy
aránt adakozásra indítva. Feléjük 
mondott hálával ezúton is megkö
szönöm a cserkesziek nevében és a 
presbitérium nevében mindazok
nak a szeretettel teljes adakozását, 
akik a templom építésére eddig rá-

M a g y a r  V B - ta g  a  M e n e k ü l te k  E u ró p a i  
T a n á c s á b a n

bírták az orosz bányák mélyén a 
gyötrelmeket. Megjelent előttem 
azoknak az arca is, akik hazajöttek 
és most ott voltak könnyes szemmel. 
Rokonaim, tanítóm, barátaim, fa- 
lumbeliek, akik már nem éltek, isme
rős vagy jeltelen sírban pihentek ama 
napig, legyen áldott emléketek. Jézus 
Krisztus érdeméért könyörüljön raj
tatok Urunk! Akik, mint élők, meg
áldhattuk az emlékművet, letehettük 
az emlékezés és hála virágait, kérjük 
Istent kitartóan, hogy adjon békét a 
szívekbe, szűnjön a gyűlöletes fe
szültség népek, fajok, nemzetek és 
egyházak között.

Ha valamiért, akkor ezért buzgón 
imádkozzunk!

Sóimon János

A londoni székhelyű Menekül
tek és Üldözöttek Európai Taná
csa (ECRE), amely fennállása 
óta, húsz éve szorosan együttmű
ködik az ENSZ genfi Menekült- 
ügyi Főbiztosságával, nemrégi
ben kiterjesztette tevékenységét a 
volt szocialista országok területé
re is - nem utolsósorban a balkáni 
háborúk következtében ezekben 
az országokban megjelent mene
kültekre való tekintettel.

A térségből elsőként egy me
nekültekkel is foglalkozó ma
gyar segélyszervezetet, a Ma
gyar Ökumenikus Szeretetszol
gálatot vették fel tagjaik közé, 
mintegy fél évvel ezelőtt. Azóta 
már számos programban működ
tek együtt a szolgálattal, s terve
zik, hogy szakemberképzéssel és 
más módon is hangsúlyosan tá
mogatni fogják a kelet-európai

országokban nemrég kezdődött 
szociális és segélyszervezeti mun
kát.

A hat havi együttműködés si
kerét talán jól jelzi, hogy nemré
giben, szintén elsőként a volt szo
cialista országokban dolgozó 
szakemberek közül, a Szeretet
szolgálat igazgatóját, Lehel 
László lelkészt választották be a 
londoni menekültügyi szervezet 
végrehajtóbizottságába.

(Zsolt 118,25a)
költött mintegy tízmillió forintot 
tiszta szívvel és áldozatkészen ado
mányozták!.

A templom áll. A tornya Istenre 
mutat és már hirdeti szerte a kör
nyéken annak dicsőségét. A temp
lom kívülről is szépen fel van öl
töztetve és az alagsori rész, amely 
már hordozza a terheket, közel ke
rült ahhoz az állapothoz, hogy be
fogadja az ünneplő gyülekezetét.

Tudom, tudjuk, mindenki és 
minden gyülekezet hordozza a ma
ga súlyos terheit. Az ige pedig 
megvilágítja, hogy a Krisztus tör
vényét csak egymás terhét hordoz
va tölthetjük be és még így is csak 
általa. Tudom, hogy a nagy tenge
rek és a hatalmas óceánok is sok
sok apró vízcseppből állnak össze, 
amelyek sokfelől, sokféle módon 
és sokféle úton kerültek beléjük. 
Hasonló ehhez kicsiny gyülekeze
tünk missziós temploma is, amely 
testvéri és baráti szívek harmóniá
jából eredően azok adományaiból 
áll össze úgy, hogy a karácsonyi 
ünnepi istentiszteleten már az alag
sori részben imádhatjuk és dicsér
hetjük az Urat.

Bár már nagyon sok helyről 
kaptunk segítséget, mégis a hit bol
dog reménységével és bizalmával 
kérek mindenkit és minden gyüle
kezetét, akiket erre indít az Isten 
Lelke, hogy a mustármagnyi hit
ből adott szeretetadományával se
gítse át most kicsiny gyülekezetün
ket a temploma küszöbén; hogy a 
missziós templomban a hála és a 
missziói küldetéstudat ismét áthas
sa Krisztus itt elhívott népét!

„Ó, Uram, adj most jó előmene
telt!” (Zsolt 118 ;25b), hogy való
ban úgy legyen!

Boncsérné Pecsenya Anna, 
a gyülekezet lelkésze

KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP
A z É le t  s z a v a  e g y  h a ld o k ló  v ilá g n a k

Ha most feltenném a kérdést, 
hogy Földünk mintegy 5 milliárd 
lakosa összesen hány nyelvet be
szél, nagyon eltérő válaszok szület
nének. Mielőtt tovább olvasunk, 
kíséreljünk meg választ adni rá, s

A világon beszélt nyelvek száma:

a következő kérdésre is: hány 
nyelvre van lefordítva a Biblia?

Hadd álljon itt néhány tény az 
Egyesült Biblia Társaság adatai 
alapján, melyek a fenti kérdésekre 
is választ adnak.

6 ezer
RENDKÍVÜLI ORSZÁGOS EGYHÁZI KÖZGYŰLÉS

1994. december 2-án, pénteken du. 3 órakor rendkívüli országos köz
gyűlés lesz az Üllői út 24. székház imatermében (II. emelet).

Sorrend:
1. Megnyitás
2. Az Országos Bíróság megválasztása az új Zsinati Törvény alapján.
3. Egyházkerületek felterjesztése az egyháztagsági hozzájárulásról és a 

Gusztáv Adolf Segélyszolgálat támogatásáról.
4. Egyéb ügyek
5. A közgyűlés berekesztése.
Szebik Imre sk. dr. Frenkl Róbert sk. dr. Harmati Béla sk. 

püspök országos felügyelő. püspök-elnök
Erre az alkalomra minden érdeklődő egyháztagot szeretettel várunk.

Teljes bibliafordítás készült: 
Újtestamentum fordítás: 

Bibliarészletek:

Mintegy 4000 nyelvre még részle
tek sincsenek lefordítva a Bibliából.

Felmerül a kérdés, hogy vajon 
szükséges lenne-e minden kis -  alig 
néhány száz ember által beszélt — 
törzsi nyelvre lefordítani a Szent- 
írást, hiszen a gyarmatosítás során 
meghonosított, „hivatalos” nyelvet 
egyre többen tanulják és beszélik a 
bennszülöttek közűi is. Természete
sen először a nagyobb népek nyelvén 
kell fordításokat készíteni. De ha el-

337 nyelven 
800 nyelven 
925 nyelven 

2062 nyelv
töprengünk, mit is jelent számunkra 
az anyanyelvűnk, megértjük, hogy 
az emberek leikéhez elérni, az evan
géliumot hirdetni csakis anyanyel
vükön lehet igazán. Hiszen ez az a 
nyelv, melyen mély érzelmeinket a 
legőszintébben tudjuk kifejezni, me
lyen szívből tudunk imádkozni.

Kérjük hát Istenünket, hogy mi
nél több ember olvashassa, vagy hall
gathassa anyanyelvén a Szentírást!

BKB

Euroetika: európai bioetikai egyezményAdventi gyertyák
Vannak szom orú g yertyák. R avata lok fe k e te  lepleit bevilá

g ítok . Tem etők sírjait m egszentelők. E lhunyt szerette ink  em 
lékére szobánkban csonkig égők.

É s vannak öröm öt hozók. Ilyenek  az ádventi gyertyá k . E zek  
a karácsonyi m egváltás hírnökei. Je lképek.

V ilágítottak m ár az őskeresztyén  ka ta ko m b á k  m élyén, égő  
szem ű, elszánt K risztus-h ívőknek. A z  üldöztetést, kínhalált 
vállalók, a M egváltóért halni készek  vigasztalójaként. Lobog
tak  az évszázadok során p usz tító  háborúk keserveiben fö ld  alá 
búvók, a pincékben rettegők bátorítójaként.

É gnek m a is, a béke napjaiban. S zere te te t és jó sá g o t esde- 
kelve. K iáltva a költővel: „Adj emberséget az em bernek!"

A z  ádventi g yertyá k  többfélék. Vannak hosszúak, feh érek , 
szép oltárokon ragyogók. Csodálatos o ltárképeket m egvilágí
tók. R em ekm űvű, ősi gyertya tartókban  d ísz lök. É g  fe lé  törők, 
áhítatot sugárzók.

Vannak a z o tthonokban is. A szta lo k  fö lé  fü g g esz te tt, fe n y ő 
ágakból fo n t  ádventi koszorúkon  büszkélkedök. Sárgák, p iro
sak, lilák. Vagy feh érek . Talán tarkák. M in d  a négy vasárna
pon m ás színben égők. Vannak m agányos öregek éjjeliszekré
nyein erőtlen fé n n y e l p islogók. Idős, fá ra d t szem ek  szom orú
ságát befogadók. S  vannak gyerm ekszem ekben visszatükröző, 
derűt adók. Apró lángnyelvekkel csillogók.

A dventi g y e r ty á k ! M indannyian I L o b o g ja to k! „K észítsétek  
m eg az Úrnak: ú tjá t!" Seg ítse tek  tisztán várni az Adventus  
D om ini-t, az Úr érkezését. M egh itt fé n y e te k k e l irányítsátok  
fe lé n k  H óseás pró fé ta  kérdését: „M it cselekesztek m a jd  az 
ünnepek napján ?"

Á dventi g yer tyá k ! L obog ja tok! V ilágítsatok be a lelkek  
m élyébe! H a lk  sercegéstek tom pítsa le a gépek vad za já t! 
Gyér világotok hom ályosítsa el tanácstalan, ijedt tek in te tünk  
elől a képernyőről gyakran  ránk zúduló em bertelenséget! Irá
nyítsá tok  e l gyerm ekeink szem ét ró luk! Á llítsá tok  m eg a  go 
noszt, a durvaságot! H acsak egy percre, egy pillanatra is. 
C sak addig, amíg m egérint bennünket a szerete t!

Á dventi g yer tyá k ! L obog ja tok! Töltsétek be fé n y e te k k e l a 
tem plom ok csarnokait! Illa to to kka l a z  em beri sz íveke t!

H o zza to k  öröm öt az otthonokba. H o zza to k  m eleget m in 
denkinek! K észítsétek elő a  Világ Világosságának ú tjá t!

R agyogjatok, ti em bergyújtotta , fö ld i csillagok!
L obogja tok!

Lenhardtné Bertalan Emma 
egykori kőszegi diák

Még mindig egyre több kérdés megoldási javaslata
ként halljuk a bosszantó egyoldalúsággal megfogalma
zott véleményt, amely szerint a többi posztkommunista 
országhoz hasonlóan mi is akkor cselekszünk a leghe
lyesebben, ha a tőlünk földrajzilag nyugatra eső orszá
gok kipróbált és bevált modelljeinek maradéktalan 
meghonosítására törekszünk. Találkozunk ezzel erköl
csi kérdésekben is, az utcai szemeteléstől a génsebésze
tig. Most az utóbbiról lesz szó, mint az Európai Közös
ség tagországainak legújabb etikai jellegű megállapo
dásáról. Mint látni fogjuk, a megállapodás tartalmaz 
néhány látszatmegoldást, és fontos szempontokat nyit
va hagy. A kiragadott néhány kérdés továbbgondolást 
kíván és érdemel.

A nyilvánosság kizárásával, két éven át tartó előké
szület után született meg egy egyezmény „Az emberi 
jogok és az ember méltóságának tiszteletben tartásá
ról a biológia és orvostudomány felhasználása szem
pontjából”. Júniusban hozták nyilvánosságra a terve
zetet, és lehetőség szerint még ebben az évben kell 
jóváhagynia az Európai Közösség Minisztertanácsá
nak, miután az egyes tagállamok képviselői már meg
vitatták. A tagállamok az egyezmény megszavazása 
ellen már nem emelhetnek kifogást, legfeljebb egyes 
cikkelyekkel szemben lehet fenntartásuk.

Az előkészítők láthatóan nem bíztak szélesebb 
egyetértésben: az egyezmény már három tagállam 
elfogadása esetén életbe lép. Az elfogadott rendelkezések betartását ezen felül nem egy független szerv, 
mint pl. az Emberi Jogok Európai Bírósága ellenőrzi 
majd, hanem egy, a Bioetikai Közösség tagjaiból álló 
tanács, amely nem elfogulatlan az ügyben.A tervezett megegyezés bevezető meghatározása 
szerint „az ember kiemelt jelentőségű a tudomány és társadalom egyedüli érdekeivel szemben”. Ez a kije
lentés viszont azonnal korlátozódik is a „nemzetközi 
biztonság (!), a közegészség és közrend védelme (!)” által, amelyhez hozzáteszik, hogy itt is „a nemzeti és 
közbiztonság érdekében hozott szabályozásról van 
szó, amelyeknek a belső nyugtalanságot és bűntette

ket kell megelőzniük”. Ez a megállapítás nyugtalaní
tóan alkalmasnak látszik arra, hogy segítségével eti
kailag igazolhatók legyenek pl. az amerikai kormány 
túlkapásairól szóló legendás történetek és filmek alap
motívumai (1. Ev. Élet 1994. aug. 21-i számában meg
jelent „Egy újabb gyümölcs a tudás fájáról?” c. cikk 
bevezető sorai), vagy pl. azok a hidegháborús években 
Amerikában történt kísérletek, amelyeket beleegyezé
süket nem adó személyeken végeztek a B-fegyverek 
tökéletesítése közben. Esetleg a néhány évvel ezelőtti 
Öbölháborúban részt vett amerikai katonákon alkal
mazott teszt, a „koktéloltás”.

A tudományos célt szolgáló kísérleti személyek biz
tonságáról a 6. és 14. fejezetben esik szó: „a biológiá
nak és orvostudománynak (általában).. .szabadon és 
akadálytalanul, az ember méltóságára, individualitá
sára és integritására figyelemmel ... és a törvényi 
rendelkezéseket betartva kell kutatnia.” önmaga fö
lött rendelkezni nem tudó személyt csak akkor szabad 
kutatási célokra használni, ha ez az ő .közvetlen hasz
nára’ van. Kivételt képeznek azok a beavatkozások, 
amelyek .terápiailag jelentéktelenek’, amikor az érin
tett személy számára a megterhelés és kockázat .mini
mális’, amikor .magasabb célokról’ (!) van szó, ami
kor a .kísérleti személy elégséges védelme’ garantált 
(!), amikor ,más személy ... vagy helyettesítő eljárás’ 
nem áll rendelkezésre.A genetikai betegségek előrejelzésére szolgáló gén
tesztek orvostudományi okokból és kutatási célokra megengedettek, az ebből adódó eredmények ismerete 
a „bizalmasságról és információs hozzáférésről” szóló 
passzus szerint az érintett rendelkezésére áll, de az egészségügyön kívüli szervezetek számára is, ha ez 
jogilag megengedett és „magasabb célokat szolgál”. Az emberi genetikai állományon végzett beavatkozá
sok megengedettek, míg az emberi öröklődésért fele
lős sejteken végzett kísérleteket a tervezet most nem 
engedi meg. Ezt a pontot azonban néhány év múlva 
felülvizsgálják és megújítják a kutatás akkori állása 
szerint.

Az embriókutatást, amely nemcsak a nemrég nyilvánosságra hozott emberi klón előállítása óta vált ki 
különböző véleményeket, a szakértők szerint úgy kell szabályózni, hogy az embrión 14 napos koráig legyen 
szabad kutatásokat végezni: „előállításuk ... kizárólag kutatási célokra” tiltott kell hogy legyen. Azzal viszont a kutatók is tisztában vannak, hogy ma már „fölösleges” mennyiségű mesterségesen megtermékenyített embrióval rendelkezhetnek.A szabályozások mellett a bizottság széles játékteret enged a szervátültetésekhez, amikor különleges korlátozásokat nem említ. Az élet-halál határ tisztázása volna e szempontból lényeges, mert itt már régen nem valamiféle eredeti isteni vagy „természeti” törvényről van szó, hanem egy, az ipari társadalmak által elfogadott egészségügyi szabványról. Ennél tehát a szervfelhasználás (kizsákmányolás?) szempontjából, az emberi halál feltétele a nagyagyi tevékenység kiesésére korlátozódik. A szervek ugyanis csak akkor értékesíthetők, ha a leépülési folyamatok még nem kezdődtek el.Az etika alapfeladata az ember értékének állandó keresése és érvényre juttatása. A klasszikus általános etikai megállapítások azonban a mindig időszerű részletes etikai tárgyalás során sokszor átalakulnak, megváltoznak. Az élet feltétlen tiszteletéből így lesz szükségszerű mérlegelési kényszerből hozott döntés, amely részleges vagy viszonylagos tiszteletet eredményezhet. Ennek egy példáját mutatja befejezésül egy dán etikus szerzőpáros véleménye, amely az ember értékét számunkra túlságosan is jól ismert kifejezésekkel írja le:„Az ember szervei életfontosságú termelőerők, mint minden ilyet, igazságosan kell elosztani. Adódhat olyan eset, amikor idős emberek élete feláldozása árán kell szerveiket fiatalabb, kritikus állapotú betegek között elosztani, akiknek ezek nélkül nemsokára meg kellene halniuk...”Ä kérdés: mi az emberi érték mértéke, ha az, őt megalkotó véleményét figyelmen kívül hagyjuk? Úgy tűnik, hogy ebben az esetben egyedül a „kisebbről a nagyobbra való következtetés” logikai-irodalmi eszköze áll rendelkezésre, amely jellegénél fogva nem számol a-véleményét önmagáról megalkotó ember másságával.

Béres Tamás
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/-----------N A P R Ó L
Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert 

közeledik a megváltásotok. Lk 21,28.
VASÁRNAP Letelnek gyászod napjai. Ézs 60,20 
(1 Kor 10, i 3; Lk 21,25-33; Jak 5,7-8; Zsolt 52). Való
di örömhirrel, vigasztalással kezdődik a hét! A szaba
dulást hirdető próféta, Ézsaiás szavaiból meríthetünk 
erőt, hogy magányunkat, fájdalmainkat félretéve, 
íme felismerjük: jön a mi Urunk, közeleg, meglátogat 
bennünket vigasztalásával, üdvösséggel!
HÉTFŐ Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét: 
azok iránt, akik elestek, keménységét, irántad pedig 
jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban. Róm 
11,22 (Zsolt 32,10; Ézs 63,15-19; 64,1-3; Ézs 4,2-6). 
Ilyenkor, ádvent táján, amikor felerősödik a Krisz- 
tus-várás, talán szembetűnőbb, hányán „botlanak 
meg”, „esnek el” a keresztben. Mert kevés a keresz- 
tyénség magas erkölcsiségét elfogadni, sőt vallani, ha 
nincs mögötte a Názáreti pecsétje: a kereszt, csakis az 
ott függő Krisztus által van bűnbocsánatunk, életünk 
és üdvösségünk.
KEDD A régebbiek már beteljesedtek, most újakat 
mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom vele
tek. Ézs 42,9 (Jn 3,29-31; Hagg 2,1.3-9; Ézs 5,1-24). 
Nem más mondja ezt, mint a hatalmas Isten, kinek 
teremtő szavára lett a világ, és benne mi is: emberek.
Ő az, aki bizalmat épít bennünk, hittel ajándékoz meg 
minket. És ez a bizalom a Vele való kapcsolatunk 
alapja. Ezen támaszkodva, halljuk hívását, érezzük 
szeretetét, szólíthatjuk meg Őt. De hogy ezek a sza
vak ne maradjanak közhelyek, gondoljunk bele, mi
lyen hatalmas az, hogy nekünk, porszemeknek élő, ■ 
azonnali kapcsolatunk, „forró drótunk” lehet az Is
tennel! És ezt Ő „építette ki”...
SZERDA Amikor dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisz
tusba vetett hit szerint éltek, ne legyetek személyválo
gatók. Jak 2,1 (2Krón 19,7; Zak 2,14-17; Ézs 6,1-13).

Vajon hányszor nézzük azt, ami a szemünk előtt van? 
Szép ruha, tiszta cipő? Ez igen, egy derék ember! 
Kicsit gyűrött ruházat, és a cipő is kopottas? Én ugyan 
le nem ülök mellé! De gondoljunk csak Jézusra, a 
bűnösök, és vámszedők barátjára, aki azokhoz külde
tett, akik felismerik, és bánják bűneiket.
CSÜTÖRTÖK Éneklek az ÚRnak, mert jót tett velem. 
Zsolt 13,6 (Ef 3,20-21; Mk 13,5-13; Ézs 7,1-9). Hála
adás, dicsőítés: mekkora szerepet kap a mai, „mo
dem” ember életében? Jut-e időnk „ilyesmire”? Ész- 
reveszem-e Isten szeretetét és gondoskodását a hét
köznapok sodrásában? És ha igen: álljunk meg egy 
pülanatra, hálát adván a mai nap ajándékaiért. Akár 
a zsoltárossal együtt: énekelve.
PÉNTEK A gazda ezt mondta: Hát nem szabad-e 
nekem azt tenni a javaimmal, amit akarok? Vagy a 
te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Mt 20,15 
(Ez 18,25; Róm 15, 4-13; Ézs 7,10-17). Milyen cso
dálatos, hogy a Gazda nem úgy gondolkodik, mint 
béresei! Ugye velünk is előfordult, ha valahol már 
„belül voltunk” (kerítésen, kereten), érdektelenné vált 
helyet szorítani a kívüllevőknek, hogy még ők is be
férjenek. Ám a Gazda bölcs, és cselekszi, amit jónak 
lát. Ami jóságából fakad.
SZOMBAT Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, 
letipomak, de el nem veszünk: Jézus halálát minden
kor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is nyil
vánvaló legyen testünkben. 2Kor 4,9-10 (Zsolt 66,12; 
Mt 24,1-14; Ézs 8,1-15). Pál apostol szavai méltó
képpen zárják második ádventi hetünket. Megláthat
juk bennük a Jézus Krisztus szeretetében hazatalált 
ember reménységét. Aki élete terheit, üldöztetéseit is 
úgy tudja elvenni Isten kezéből, hogy eközben is Urá
ra tekint, Őt szolgálja. Mert vágyakozása nem tétlen 
Krisztus-várás, hanem szorgalmas munkálkodás.

Schalter Bernadett

A
A VASÁRN J t
ÍTÉLET ELŐTT, KEGYELEM ALATT
Zsid 10,35-39

„Valaki...”?
Folyóiratokban, tévé-, és rádióinterjúban igen gyakran hangzik el, divattá lett a riporteri kérdés: -  „Hisz Istenben?”Többnyire neves emberek, tudósok, színészek, művészek szólalnak meg, de nem vitás, hogy válaszukban rendszerint a mai átlagember gondolkodása tükröződik, amikor ilyesmit mondanak : -  Istenben hiszek -  majd gyorsan hozzáteszi -  de nem vagyok vallásos, nem járok templomba, nem szeretem az egyházat, a papokat... De hiszem, hogy van „valaki”, Isten, de másnak is nevezhetném. Vele még el is beszélgetek, sőt olykor vitatkozom is. Hiszem, hogy van „valaki”, van egy magasabb intelligencia...Az ilyen válasz mutatja, hogy Isten dolgaiban milyen felszínesek 

vagyunk, mert a „valaki” természetesen nem szól bele az életünkbe. Ezzel kifejezem, hogy „tartom a távolságot”.

Isten nem „valaki”, hanem a Biblia szerint „Az Úr a mi Istenünk, az egyedüli Úr”. Ő teremtett, majd a bűneset után Fiát küldte hozzánk, aki halálával megváltott, és Uram akar lenni.Ha Istent „valakinek” nevezem, ez a szó leleplezi a legsúlyosabb hiányt, mert a „valaki” emberek közt is azt jelenti, hogy nem isme
rem az illetőt. Nincs vele személyes kapcsolatom. Pedig Isten élő valóság, személyes kapcsolatot kínál fel nekünk, és igényei vannak velünk szemben. Az ige szerint Isten totális igényét így jelenti be: „Add nekem a szívedet fiam, és tartsd szemed előtt utaimat!” (Péld23,26)„Valaki” -  ebben benne van a mai ember közönye, eltompultsá- ga, érdektelensége. Ha beteg vagyok, nem nyugszom bele, hogy „valami”' bajom van, hanem pontos diagnózist akarok... Beszélge

tés sem lehet „valakivel”, amíg nem tudjuk, ki is az illető. -  És ezt a „valakit” szeretni sem lehet. Akit nem ismerek, azt nem tudom szeretni.Ki neked Isten? Tudod-e, hogy mennyire szeret, és ezért személyes kapcsolatot keres veled? Sorsod attól függ, hogy a „valakiben” fel- ismered-e végre Uradat és Megváltódat! Persze akkor vége az eddigi felelőtlen, énközpontú életnek, a magam útján járásnak... Ha Uram van, akkor engedelmeskednem kell Neki. De akkor lesz valósággá számomra szeretetének gazdagsága, akkor tudom elfogadni ajándékait: naponkénti, személyes vezetését az igében, és őrzését minden dolgomban.Nekünk tehát nem „valakivel” kell talákoznunk, hanem azzal a töviskoronás Jézussal, aki a kereszten személy szerint értem is meghalt. Aki ezt felismerte, Tamással együtt, el tudja mondani: „Én Uram, és én Istenem!” (Jn 20,28).
Gáncs Aladár

1994. július 27-én volt az Evangélikus 
Országos M úzeum megnyitásának 15. 
évfordulója. Ebben a 15 esztendőben 
összesen 116 087 látogatója volt mú
zeumunknak, Magyarországról és az 5 
világrészből. Ezt illusztrálja a bejárat 
mellett jobbra, a falon függő világtér
kép, melyen a látogatók a térképbe 
szúrt színes gombostűkkel jelezték, 
honnan jöttek. Ez világosan mutatja, 
hogy a mi kis evangélikus múzeumunk 
szinte az egész világon ismert. Termé
szetesen legtöbben Európából jöttek. 
Ezért a térképen Európa területen már 
alig lehet gombostűt beszúrni. A mö
göttünk levő félévben, amely időre ez 
a híradó vonatkozik, 2195 látogatónk 
volt. Ennek majdnem a fele (49%) a 
külföldi.

A látogatókra általában jó benyo
mást gyakorolt múzeumunk megtekin- 
tése, és a vendégkönyvi beírások sze
rint a legtöbben megköszönték a szíves 
és barátságos fogadtatást és a „színes”, 
„érdekes”, „érthető”, „szakszerű”, 
„tartalmas”, „csodálatos” tárlatveze
tést. Munkatársaink nyugdíjasok, a 
tárlatvezetők lelkészek, történelem- 
tanár és idegenvezetők, akik a német 
mellett angol, francia, finn és szláv 
nyelveken is eligazítják a vendégeket. 
Nemegyszer fordult elő, hogy a külföl
diek tetszésüket tapssal is kifejezték.

A „Kossuth Lajos emlékezete” c. 
időszakos kiállítás még mindig tart. 
Egy vendégkönyvi beírás szerint: 
„Kossuth személye minden magyarnak 
örök tartást jelent.”

A híradó időszakában több külföldi 
és m agyar csoport látogatta m eg m ú
zeum unkat.

Járt itt lengyel püspök énekkarral, 
Huotari finn püspök feleségével, bajor 
egyházi küldöttség 15 esperessel és fele
segükkel, a németországi darmstadti 
gyülekezetből, a mannheimi Szenthá
romság gyülekezetből lelkészeik veze
tésével nagy csoportok, Hamburg- 
Wedel gyülekezetéből negyvenen jöttek 
magyar származású lelkészük, Weiss 
Jenő  vezetésével. A reformáció napján 
jött Reinhard Schm ied  biberachi kar
nagy vezetésével egy 27 tagú egyházze
nei csoport. Feltűnően sok külföldi lel
kész-látogatónk volt kisebb csoportok
kal.

A Világvallások -  Budapesten 1994. 
augusztus 1-8-a között tartott -  konfe
renciáján résztvevők közül 65-en néz
ték meg múzeumunkat.

Múzeumi híradó

Magyar gyülekezeü csoportok is jöt
tek Nyíregyházáról, Kecskemétről, 
Szákszendrol. A Kissomlyó, Duka, 
Gércze gyülekezetekből nagyobb cso
port jött lelkészük vezetésével. -  
A pestszenterzsébeti gyülekezet vendé
gül látta testvér-gyülekezetét, az erdélyi 
Barczaújfalu evangélikusainak egy cso
portját, akiket a vendéglátók lelkésze 
vezetett el a múzeumba.

Sztehlo Gábor halálának 20. évfor
dulóján (május 27-én) családi és baráti 
megemlékezés volt múzeumunkban. 
A megmentettek közül Fóti Pál vett 
részt családjával, Londonból.

A Teológiai Akadémia által szerve
zett Evangélikus Iskolai Pedagógiai 
Napok résztvevői közül is többen láto
gattak.

Örvendetes és példamutató jelenség, 
hogy a visszakapott Budapest Deák 
téri evangélikus gimnáziumból és a 
soproni evangélikus líceumból tanárok 
és a soproni iskolaigazgató személye
sen vezettek osztályokat múzeumunk 
megtekintésére. A szekszárdi Garay Já
nos Gimnázium II. e. osztálya is itt 
volt. Erdélyből pedig Apáczáról az 
„Apáczai-Csere Janos” általános isko
la 21 tanulója látogatta meg múzeu
munkat és a vendégkönyvbe azt írták 
be: „Sok szép emlékkel gazdagodva 
térünk haza.”

A budapesti Fasori Evangélikus 
Gimnázium több, és a Szerb Gimná
zium egy csoportja is járt múzeumunk
ban. Ezenkívül hittanos csoportok: 
Budavárból a hitoktatókkal, a kápol- 
násnyéki általános iskola református 
hittanosai lelkipásztorukkal, a kis- 
apostagi és dunaújvárosi hittanos cso
port á lelkész vezetésével. A Deák téri 
es még más budapesti gyülekezetből a 
lelkészek elhozták konfirmandusaikat 
is. -  Egy bodajki ifjúsági táborból 63 
gyermek tekintette meg múzeumunkat. 
A vendégkönyvi beírás szerint sokat 
jelentett nekik a „Kossuth Lajos emlé
kezete” c. időszakos kiállítás.

További jelentősebb esem ények: dr. 
Fabiny Tibor prof., múzeumigazgató 
1994. augusztus 8-án nyitotta meg újra, 
átalakítás után az Evangélikus Orszá
gos Múzeum soproni részlegét. TV-

riport is készült a múzeumról. A Ma
gyar Rádió Szülőföldünk című rovata 
számára rádiós-riport készült az Evan
gélikus Országus Múzeum működésé
ről és jelentőségéről. -  Október végén 
TV-feívétel volt a pesti evangélikus 
egyház múltjáról és jelenéről karácso
nyi bemutatásra. -  Thököly-emlékér- 
met kaptunk Bruckner Györgyitől, 
Kossuth-emlékérmet adományozott 
dr. G öttze Á rpád  ny. kórházi főorvos.
-  Gombócz Zoltán-emlékérmet is kap
tunk. Zsirai Jolán  elhozta édesapja, 
dr. Z sira i M ik ló s  híres evangélikus 
nyelvész professzor arcképét, melyet az 
érmekkel együtt kiraktunk a megfelelő 
tárlókba. -  Múzeumunk restauráltatta 
a tulajdonában levő Gyurátz Ferenc 
Kőszegi Evangélikus Leánygimnázium 
albumát, valamint R affay  Sándor 
10 éves püspöki jubileuma alkalmával 
1928-ban készült Bánya-kerületi dí
szes, bőrkötésű emlékalbumot.

M ég néhány vendégkönyvi beírás is 
idekívánkozik:

Egy idegenbe szakadt magyar úja: 
„Nagyon megható a történelmi evan
gélikus kiállítás anyaga. Szívből örü
lök, hogy az evangélikus »mécses« még 
fénylik”. -  Egy hazalátogató vélemé
nye: „Sok helyen jártam már, de szá
momra ez a múzeum volt a legszebb”.
-  Egy Londonból hazalátogató: „Itt 
jártam, és nagy örömömre megtalál
tam édesapám, dr. Fejér Ákos fényké
pét a washingtoni Kossuth-emlékmű 
leleplezése alkalmával készült nagy ké
pen (1928 márciusában)”. -  Csizmazia 
Szilvia hitoktató írja Tétről: „Köszön
jük a tartalmas tárlatvezetést. Érdemes 
volt idejönni, tanulni”. Egy határon 
túli magyar megnyilatkozása: „Jól 
esett a tiszta magyar nemzeti légkör, 
ami itt körülvett bennünket. Úgy érez
tük: itthon vagyunk” . Német beírás: 
„Köszönjük a jó  vezetést. A magyar 
evangélikus egyházra minden időben 
kívánjuk Isten áldását és hálásan gon
dolunk az 1989-es évre”. (Valószínű a 
„vasfüggöny” megnyitása miatt.) Vé 
gül meg egy vélemény: „Maradandó 
élmény volt számomra egy nagyon 
kedves asszony szakszerű vezetése”.

Múzeumunk vezetősége ismételten 
kéri a lelkészeket és evangélikus isko
láink tanárait és tanítóit, hogy lehető
ségeik szerint, áldozatok árán is hoz
zák el a rájuk bízott ifjúságot múzeu
munkba.

Dr. P . L.

A Szentírást mélyebben ismerő 
keresztyének előtt ismert az a tény, hogy Keresztelő János a Messiás megjelenésével az ítéletet és a mennyek országának elérkezését várta. Jézus mennybemenetele után az őskeresztyének közül sokan még a tanítványok életében várták az Úr érkezését, így Pál apostol is, és a mai vasárnapunk igéjének szerzője is. Az öreg Péter apostol vezeti be a helyes keresztyén, történetszemléletet, amikor az Úr érkezésében kételkedőket megnyugtatja: „Nem késlekedik az Úr az ítélettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elpusztuljanak, hanem azt, hogy megtérjenek”. Ezt a történetszemléletet fejleszti tovább Lukács evangélista, aki az Apostolok Cselekedeteit is írta. A keresztyéneknek fel kell készülniük egy beláthatatlanul hosszú misszióra, miközben állhatatosan, kitartóan és hittel várják a dicsőséges Krisztus érkezését. Ez a jelenben is tartó egyháztörténet.Nincs keresztyénség utáni korszak. Ez a fentiekből következik. Diákkoromban ismerkedve a reformáció hazájával, találkoztam egy épülő várossal, a patinás Halle város új városrészével. Ezt a fiatal családok számára épülő több százezres várost templom nélkül tervezték. Hiszen a jövőben már nem lesz szükség egyházra. De nálunk is épült egy ilyen Duna melletti város, szintén templom nélkül. Ma már ezen városok „Isten nélkül” középkorúvá érett szüleinek gyermekei építik a templomokat. Istennek nincs háta möge, így a társadalmi fejlődés sem haladhat túl rajta. „Ő a kezdet és a vég, aki van, és aki volt, és aki eljövendő.”A kitartó és állhatatos ember várja az Úr érkezését. De hogyan? Németország keleti tartományában, a volt NDK-ban, a hitvalló keresztyének a szokásos hagyományokat is túlszárnyalva, ádventi időben kitették a verandákra, ablakokba az ádventi csillagokat és

koszorút. Több volt ez abban az időben a hagyomány tiszteleténél. A történelem Urában, az érkező Úrban bízó, hívő ember hitvallása volt ez.Hibás az az életszemlélet, amikor lelki, szellemi vonalon is csak máról holnapra élünk. A hívő embernek is vannak rövid lejáratú és távlati céljai, de ezek közül egyik sem lehet az élet végcélja. Végcélunk az élet múlandóságán túl az örökéletben gyökerezik. Lnnék letéteményese erkező Urunk. „Nincs itt maradandó városunk, az eljö- vepdőt keressük!”ítélet előtt, de még kegyelem alatt élünk. Ki az, aki bizalommal, kitartó állhatatossággal várja az ítéletet, nem más ítéletét, hanem a sajátját? Sok ember életét kioltó gyilkosról olvastam hasonlót, neki csak a halál látszott megoldásnak terhelő lelkiismerete miatt. „Adóslevelünk” által mi sem érdemelnénk mást, de az a golgotái keresztre szereztetett. A kereszt a kegyelem útja. Általa lehetünk szabadok, Istennek gyermekei és országának örökösei. „Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt .
Kalácska Béla 

IMÁDKOZZUNK!

Urunk Istenünk! Hálát adunk, hogy 
emlékeztetsz Krisztus Urunk dicsőséges 
visszatérésére. Kérünk, adj erőt minden
kinek a benned való hitre és életre. M a
gad készíts fel minket ama napra az Úr 
Jézus Krisztus által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik örökkön 
örökké. Ámen.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 17.20-17.35-ig. 49 m-es rövid
hullám, 6230 kHz. December 3. szom
bat: Misszió Mongóliában -  Pósfay 
György. December 4. vasárnap: Ádventi 
áhítat -  Füzesi Zoltán. Levelezési cím: 
Evangélikus Rádiómisszió, 2142 Nagy- 
tarcsa, Pf. 19. * 50

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán Karácsony
2. napján de. 11.05 órakor a Bécsi kapu 
téri templomból. Igét hirdet: Szebik Im
re püspök.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1994. december 4.

I . B ecsikapu  té r  de. 9. (úrv.) Hafenscher 
K áro ly ; de. 10. (ném et) D ietrich  Tigge- 
m a n n ; de. 11. (ú rv .) M adocsai M ik lós (FE- 
BÉ ju b ileu m ); du . 6. dr. Z sigm ondy Árpád.
XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván. 
Modori u. 6. de. fél 10. C sizm azia Sándor. 
Pesthidegkút, U. Ördögárok u. 9. de fél 11- 
K őszeghy T am ás. Csillaghegy, ü l .  Mátyás 
kir. u. 31. de. 10. G ö rö g  T ibo r. Óbuda, ID. 
Dévai B. M. tér de. 10. Bálin t László. Újpest, 
IV. Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy 
L ajos. V. Deák tér 4. de. 9. (ú rv .) családi, 
G erőfi G yu lán é ; de. 11. (úrv .) Zászkaliczky 
P é te r; du . 6. Z ászkaliczky Péter. VII. Város
ligeti fasor 17. de. 11. (úrv .) Szirm ai Z o ltán ; 
du . 6. (ú rv .) ifjúsági, N agy  Z o ltán . VIII. Ül
lői út 24. de. fél 11. K ertész  G éza. VIII. 
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky 
Ferenc. VIII. Karácsony S. u. 31—33. de. 9. 
K ertész  G éza. Vili. Vajda P. u. 33. de. fél 10. 
F ab in y  T arpás. IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 
11. dr. R édey Pál. Kőbánya, X. Kápolna o. 
14. de. fél 11. F ab in y  T am ás. X. Kerepesi út 
69. de. 8. S zabóné M á tra i M arian n a . Kelen
föld, XI. Bocskai út 10. de. 8. Csepregi A n d 
rá s ; de. 11. (ú rv .) K árs tin  R a n ta sa lo  (finn); 
du . 6. M issu ra  T ib o r. XI. Németvölgyi út 
138. de. 9. B ajka K ata lin  (Sepsiszentgyörgy) 
du . 3. (betegek isten tisztelete) Ferenczy  E r
zsébet; Budahegyvidék, XII. Tarcsay V. u. 
11. de. 9. (ú rv .) T ak ács József; de. 11. (úrv.) 
T akács József; du . fél 7. K őszeghy T am ás.
XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifi. K endeh 
G yörgy . XIII. Frangepán u. 43. de. 8. ifi. 
K en d eh  G yörgy . XIV. Lőcsei út 32. de. 11. 
(ú rv .) S zabóné M á tra i M a rian n a . XIV. 
Gyarmat n. 14. de. fél 10. S zabóné  M á tra i 
M a rian n a . Pestújhely, XV. Templom tér de. 
10. Bízik L ászló. Rákospalota, XV. Régifóti 
út 73. Nagytemplom de. 10. Bolla Á rpád . 
Rákosszentmihály, XVI. Hősök tere de. 10. 
d r. K a m e r  Á g o sto n . Cinkota, XVI. Bat
thyány I. u. de. fél 11. S zalay  T am ás. Má
tyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 9. Szalay 
T am ás. Rákoshegy, XVII. Tessedik S . tér de.
9. (ú rv .) K o sa  L ászló . Rákoscsaba, XVII. 
Péceli út 146. de. 9. Ferenczy  Z o ltán . Rákos
keresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) 
K o sa  L ászló . Rákosliget, XVII. Gózon Gy. u. 
de. 11. (ú rv .) F erenczy Z o ltán . Pestszentlő- 
rinc, XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. H avasi 
K á lm án . Pestszentimre, XVm. Rákóczi út 
83. (ref. templom) de. három negyed  8. H av a
si K álm án . Kispest, XIX. Templom tér 1. de.
10. Széli Bulcsú. Kispest, XIX. Hungária út 
37. de. 8. Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX. 
Ady E. u. 89. de. 10. G y ő ri Já n o s  Sám uel. 
Csepel, XXI. Deák tér de. fél 11. M ezősi 
G yörgy . Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. 
S o lym ár G á b o r . Budaörs, Ref. Imaház de. 9. 
S o lym ár G áb o r. Budakeszi de. 8. K őszeghy 
T am ásné .

ÁDVENT 2. VASÁRNAPJÁN az 
oltárterítő színe: lila. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: Lk 17,20-30; az 
igehirdetés alapigéje: Zsid 10,35-39. * 11

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Magyar Televízió az
1. csatornán Karácsony első napján, de.
11 órakor a Deák téri templomból. Igét 
hirdet: dr. Harmati Béla püspök.

KARÁCSONYI VÁSÁR
A Sajtóosztály átköltözésével kapcsolatos leltározás során néhány korábbi kiadványunk több példányban is előkerült. Ezeket 

most leárazva kínáljuk fel könyvesboltunkban megvételre. Lehet postán is rendelni, ebben az esetben csupán a portóköltség 
vállalását kérjük a megrendelőtől.

Káldy Z .: Hanem hogy ő  szolgáljon 154,-
Rédey P . : Miért reszketnek a csillagok 50,-
Kutas K.: Egy emberélet (versek) 64,-
Scholz L .: Jó t várj (versek) 82,-
Rédey P.: A máglya nélküli város 96,-
Evangélikus templomok (levelező lapok) 48,-
Csepp a tengerben 80,-
Podmaniczky P.: Megszabadított élet 116,-
Veöreös I . : A középpont felől 254,-
Karner K.: Időszerű hitvallás 91,—
Bálintné: Tóvá lesz a délibáb 145,-
Id. Harmati B.: Egészségünk és üdvösségünk 49,-
Veöreös I.: A harmadik egyházi út 69,-
Scholz L.: Fények s felhők 97,-
Ferenczy Z .: Gyógyíts meg Istenem 49,-
Dedinszky Gy.: A Biblia néprajza 121,-
Gáncs A .: Akinek a szíve lángolt 67,-

Vajta V.: Hitből fakadó élet 169,-
Grünvalszky K .: Énekek éneke 79,-
Ray: Jövevények és vándorok 145,-
Görög T .: Imakönyv 85,-
Scholz L .: Jézussal egy asztalnál 80,-

Krisztus tanúja (Luther élete) 101,-
Vajta V.: A szeretet keresztyén értelmezése 135,-
Elek: Győry Vilmos 363,-
Hernád T .: Kapemaum 60 éves 462,
Greiner A.: Luther Márton 319,-

Megszületett a kis Jézus 207,-
Piper: Betegágyon 108,-
Szépfalusi J .:  Lássátok, halljátok 264,-
Terray L.: Küldetésben 150,-
Terray L.: Izrael és az evangélium 100,-
Nagy Gy.: Az egyház kincse 151,—
Id. Harmati Béla: Vallásos költemények 260,-

A fenti könyvek árából 30%-os engedményt adunk 1994. december 24-ig.
A Keresztyén Orvosok Magyarorszá

gi Társasága szeretettel hív minden ér
deklődőt 1994. december 10-én (szom
baton) de. 10 órakor a kelenföldi refor
mátus gyülekezeti teremben, Budapest 
XL, Október huszonharmadika út 5. 
(Skála Áruházzal szemben) tartandó 
rendezvényére. Dr. Dizseri Tamás, a 
Bethesda Ref. Gyermekkórház igazga
tója „Milyen előnyei vannak a keresz
tyén kórháznak és mik a nehézségei?” 
címmel tart előadást. Az előadás után 
évi közgyűlésünket tartjuk.

A Keresztyén Ökumenikus Baráti 
Társaság szervezésében 1994. decem
ber 12-én (hétfőn) 18 órakor a Meto
dista Egyház imaházában (Budapest 
VI., Felsőerdősor u. 5.) Keve István 
„M iatyánk... szenteltessék meg a Te 
neved” címmel tart előadást. Minden 
érdeklődőt szeretettel hívunk.

Ugyanott az Egyházak és a zsidók ül
dözése sorozat első előadásai hangzanak 
el a Szent Kereszt Egyesületről és Apor 
Vilmos az üldöztetés ellen címmel.

A Magyar Protestáns Közművelődési 
Egyesület rendezésében 1994. decem
ber 6-án, kedden du. 5 órakor Sim on ffy  
András íróval beszélget Albert Zsuzsa 
és a közönség (OMIKK-klubban, 
VIII., Múzeum u. 17.)

Értesítjük olvasóinkat, hogy a Gol
gota című újság (Csongrád-Szolnoki 
Egyházmegye havonként megjelenő 
lapja) rendkívüli számát mindenkinek 
díjtalanul megküldjük, akik szeretnék 
megismerni, vagy előfizetni a követke
ző evre. Kérjük, levélben jelezzék kéré
süket a következő címen: Golgota 
Szerkesztőség, 6720 Szeged, Tisza L. 
krt. 16. Tel./fax: 06-62-313-747.

A KERESZTYÉN-ZSIDÓ TÁR- 
SÁSÁG 1994. december 7-én, szerdán 
este 6 órakor a Deák téri gyülekezeti 
teremben HÉBER-MAGYAR BIB
LIA sajtóbemutatóját tartja. Előadó: 
Raj Tamás főrabbi.

HALÁLOZÁS
Id. Szabó László a szolnoki gyüleke

zet néhai felügyelője, a Csongrád-Szol
noki Evangélikus Égyházmegye presbi
tere, 1994. október 20-án hosszan tartó 
betegség következtében csendesen el
hunyt. Temetése 1994. október 27-én 
volt. A temetési szolgálatot Halasy 
Endre esperes, Bácsi János szolnoki lel
kész, valamint Hamar István szolnoki 
református lelkész végezték. Végső 
nyugalomra ez év áprilisában el
hunyt felesége mellé temették, akivel
50 évet élt kitartó házasságban. 
„Ama nemes hárcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, hitet megtar
tottam. ..”

Az elhunytakban ifi. Szabó László, 
a Csongrád-Szolnoki Egyházmegye 
felügyelője a szüleit gyászolja.

EGYETEMISTÁK!
Közös ádventi istentiszteletet tar

tunk deceqiber 1-jén, csütörtökön este 
fél 8 órakor a Piarista Kápolnában (V., 
Pesti Barnabás u. 1.) Utana tea, süte
mény.

Megjelent! A Korálkönyv második 
kiadása kapható a  Sajtóosztályon. Ára 
670,- F t (AFÁ-val).
GYERMEKEKNEK KARÁCSONYI 
AJÁNDÉK!

„Uram, taníts minket imádkozni” 
Imádságos könyv gyermekeknek és 
szüleiknek.. Összeállította: Ferenczy 
Erzsébet. Ára: 180,- F t (ÁFÁ-val).

Felhívom a lelkésztársak és a gyüle
kezetek figyelmét, hogy, ha Szaniszló 
József fiatal zenetanár bárhol reám hi
vatkozva jelentkezne, ne adjanak hitelt 
neki, mivel Nyáregyházán több csalá
dot megkárosított.

Adámi László lelkipásztor

„EGY TISZTESSÉGES ALTERNATÍVA.. 
A HOLLAND

J O H A N N U S
ORGONAGYÁR RT. 
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SPEED-EX KFT.
1056 Budapest,
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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
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Telefon: 133-6438; 134-3567 
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Ad v e n t
HARMADIK VASÁRNAPJA

O R S Z Á G O S
EVAN G ÉLIK U S

H ETILAP ÁRA: 25 Ft

Isten valamennyi ígérete 
Jézus Krisztusban lett igenné, 

és általa lett ámenné Isten
_______________dicsőségére.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 K o r  1 . 2 0

A TARTALOMBÓL

TEMPLOM-ÚJRASZENTELÉSTISZAFÖLDVÁR-ÚSZÖLÖN

ÚJ OTTHON A KÖZÖSSÉG ÉPÍTÉSÉRE

PÉLDAÉRTÉKŰ TEMPLOM ÉPÍTÉS

MIÉRT J ö n  LÉTRE A VÁCI EVANGÉLIKUS ÓVODA?

EGYHÁZKERULETI KÖZGYŰLÉSEK

Mondjátok meg...
Mt 11,2-6

Ádvent harmadik vasárnapján -  a hagyomány 
szerint -  a fogoly Keresztelő János kérdezi tanítvá
nyai által Jézust: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus egyértelmű válasza hangzik: „Mondjátok el Jánosnak... vakok látnak, bénák 
járnak... halottak feltámadnak...”Mi van, ha mégsem adták át ezt az üzenetet? A bibliai elbeszélésben nincs szó arról, hogy Keresztelő Jánost tanítványai megvigasztalták volna ezzel 
a hírrel. Azt tudjuk, hogy elmenőben voltak -  de 
hova mentek?Szétnézek, s úgy érzem, nem adták át ezt az üzenetet. .. Ezért van tele a világunk ámítókkal, Keletről 
és Nyugatról jött csodadoktorokkal, csodaszerek
kel, ígérve az egészséget, gazdagságot, fiatalságot. Olvasom az egész oldalas hirdetéseket, nézem a tele
víziót, s szégyellem magam, mint kultúrember. Ezt is el lehet adni...? Mindenki odaállhat a kamera elé 
csak azért, mert más, vagy különc? Hol vagy Európa, hol vagy tudományos gondolkodás, hol a tudós, 
az írástudó felelőssége? Hiszen a „tiszták lesznek 
leprások, a járni tudók bénák, az élők holtak” !

Mondjátok meg, sürgősen mondjátok meg, amit 
rátok bíztak, ami a tiétek! Nem keverhetők a külön
böző kultúrák! Van egy európai hagyomány, ami a 
Biblián alapszik: miként kell együtt élni az emberek
nek?

A szabadság nem azonos a szabadossággal! Mi
közben megszállottan óvjuk a maradék természetet, 
csak az ember lehet „természet-ellenes?”

Nem megkövezés után kiáltok! -  legalább a szót 
hallanám, amit ránk bíztak. De hallgatunk szemle
sütve, szégyenkezve. Vagy belefáradtunk a vitába? 
Mire szóhoz jutottunk, elfogyott a szavunk? Elfo
gott a kétség minket, ahogy a fogoly Keresztelő Jánost is egykor?

Advent harmadik vasárnapján ősidők óta meg
szólal a kétség, a kétségbeesés. Mást várjunk!? Lát
ványosabbat, újabbat? Keresztyénség utáni korszak 
következik? Más kell ma az embereknek?

Ismerem a kérdéseket s a kételyeket, de ismerem 
a Küldő parancsát is; tudom, hogy a „tudatlanság 
ideje lejárt”...: (ApCsel 17,30) Nem tehetünk úgy, 
mintha nem hallottunk volna Jézusról, nem ismer
nénk a keresztyénséget. S hiszem, hogy a Názáreti 
Jézus „tényező” ma és holnap is. Nélküle nincs holnap. .., vagy ha van, nem lesz érdemes élni!

Visszamentek egykor a tanítványok a fogoly Ke
resztelő Jánoshoz átadni az üzenetet?

Nem tudom, a Biblia nem szól róla..., talán azért, 
hogy Te mondd el, te add át mindenkinek: „a vakok látnak...”

Kertész Géza

Rendkívüli egyházkerületi közgyűlések tartására került sor novemberben. Az új zsinati törvény előírása szerint 
kellett új bíróságokat megválasztani, főként azért, hogy az ún. „rehabilitációs” eljárásokat lefolytathassák. 
A gyűlések alkalmat adtak arra, hogy az elmúlt időszak eseményeit elemezzék, belőlük tanulságokat vonjanak 
le a vezetők jelentései és azok megtárgyalása alapján.

DÉLI EGYHÁZKERÜLET
A közgyűlést november 11-én az Üllői úti imateremben tartották és megnyitó istentiszteletén Kráhling 

Dániel bonyhádi esperes hirdette az igét.
Sólyom Jenő felügyelői jelentése „néhány szubjektív 

gondolatra épült”. Szólott kiemelkedő ünnepekről az 
egyház életében. Ide sorolta az Irsán és Pilisen tartott 
országos evangelizációs napokat, melyeket a testvéri közösség megtapasztalása miatt nagyon jónak tartott, 
de kifejezte: „reménység szerint sokkal több is történhetett.” A decemberi országosan megrendezendő re
gionális alkalmakkal kapcsolatosan megjegyezte: 
„Bár ezekre az együttlétekre egyelőre inkább a már 
egyébként is aktív egyháztagok jönnek, ebből egy 
olyan evangélikus ihletettségű evangelizációs mozga
lom is elindulhat, mely az egyháztól eltávolodottakat 
és az oda soha el nem érkezetteket is eléri. Nyilvánvalóan mindkét típusú alkalmakra szükség van.”

Másik kérdéssel is foglalkozott a jelentés: a fásultság és az emberhiány ügyével. „Nemcsak az egyház
ban, a magyar társadalomban máshol is, úgy érzem, 
egyik legnagyobb problémánk az érdektelenség, a kö
zömbösség terjedése.” Megmutatkozik ez a közügyekben való hallgatásban (a lapunkban közölt 3 gazdasá
gi kérdésekkel foglalkozó cikkre egyetlen levél nem érkezett!) de a zsinattal kapcsolatos hallgatásban is. A továbbiakban foglalkozott a bírósági választások
kal és az ehhez kapcsolódó „rehabilitáció” kérdésével. A törvény szerint „minden egyházközségi presbité
riumnak magának kell végiggondolnia, élni kíván-e ezzel” a lehetőséggel, mivel a semmissé nyilvánítást nemcsak a hozzátartozók kérhetik. A továbbiakban 
a szervezeti reform és a területrendezés kérdéseire irányította a figyelmet. Az iskolák ügyében a jövő 
feladatát az iskolahálózat megszilárdításában jelölte 
meg.

Dr. Harmati Béla püspöki jelentésében a „népegy
ház" kérdését vetette fe l és járta körül. A népegyház 
azt jelenti, hogy egy-egy adott népben, nyelvben, kul
túrában élő egyház az adott ország, régió egészét 
próbálja átfogni... A népegyházi keretek meghatározott magatartási formákat jelentenek, így pl. azt a 
hozzáállást és mentalitást, amit a múlt században egy 
pesti felügyelői választáson mondott valaki bemutatkozásként: „Bár nem hiszek Istenben, de jó evangéli
kus vagyok!” Manapság olyan jelszavak fejezik ezt ki, 
mint pl. „Egyház -  igen, Jézus -  nem!”

„Az egy-egy valláshoz, hithez tartozás külső formái 
kiüresíthetik a belső hittartalmat. Elvész a meggyőző
dés, ugyanakkor azonban a népegyháznak megmarad

az az előnye, hogy kapcsolópontot jelent az igehirde
tés és a misszió számára.”

A különböző értelmezési lehetőségek azt jelentik 
ma, hogy le kell mondanunk arról az illúzióról, hogy 
„keresztyén (vagy keresztény) Magyarország” va
gyunk. Legalább is abban az értelemben, hogy a ke
resztyénség a szó eredeti jelentése szerint Krisztushoz 
való tartozást feltételez. A helyzetünk értékelésénél 
kiemelte azt a fontos szempontot, hogy „a század közepén egyházunkban végigsöpört a Szentlélek for
gószele az ébredési mozgalmakban”.

Az egyházi struktúráról szóló vita fordulópont
jához érkezett. Visszakapott iskoláink és intézményeink, új munkaágak jelentkezése több munkás
kezet és több anyagi áldozatot igényel. Nemcsak 
lelkészekben van hiány, de intézmények vezetésére alkalmas szakemberek, tanárok, képzett hitoktatók is hiányoznak. Az anyagi támogatásban nagyok a 
hiányosságok. Gyülekezeteink egyharmada nem 
tudja magát, szolgálatvégzőit eltartani. Az egyház- 
megyei, kerületi és országos egyház hivatalait és az 
országos munkaágakat nem a gyülekezetek áldoza
tából, hanem állami és külföldi forrásokból tartjuk 
el. A pénz az egyházban nem alulról fölfelé, a gyülekezetektől az országos egyház felé áramlik, hanem fordítva. Ez a helyzet azonban sokáig nem 
tartható, mert a külső és állami támogatások meg
szűnnek majd... A jövő útja a népegyházi keretek 
felbomlása lesz véleményem szerint és az egyháztagság a szabadegyházi struktúrához hasonlóan személyes döntésen alapul majd, ennek részvételi- 
együttmunkálkodási és anyagi-támogatási következményeivel... Hazánkban itt van a kegyelem ide
je, most olyan lehetőségeink vannak evangélizáció- 
ban, építésben, iskolaalapításban, hitoktatásban, 
amelyeket jól kell kihasználnunk... Ma még nem látszik, milyen a jövő egyháza, az azonban bizonyos, 
hogy igehirdetésünk, szolgálatunk, életünk feladata 
megőrizni minden értéket, ami Krisztushoz köt és 
feladni mindent, ami útjában van követésének.”

A közgyűlés a jelentések megtárgyalása után megválasztotta a Déli Kerület Bíróságát: Kerületi ügyész: 
dr. Boros Péter. Bírósági jegyző: Költő Lászlóné és 
Bizikné Plagányi Erzsébet. Lelkészi bírók: Deméné 
Smidéliusz Katalin, ifj. Detre János, Kovács Pál, Nagy 
Veronika, Ribár János, Szeverényi János. Nem lelkészi 
bírók: dr. Áronffy Tibor, dr. Dévényi Géza, dr. Hor
váth Antal, dr. Páli Kálmán, dr. Pecsenya Erzsébet, dr. 
Török Zoltán.

ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLET
November 17-én, a Bécsi kapu téri templomban 

Lábossá Lajos esperes-püspökhelyettes igehirdetésé
vel, istentisztelet nyitotta meg a közgyűlést.

Farkasházi Ferenc kerületi felügyelő megnyitójában 
beszámolt felügyelői munkájáról a zsinatban, a kü
lönböző választott tisztségeiben, igazgatótanácsok
ban, majd így folytatta: „Gyülekezetem tagjaival való 
beszélgetésem, gyülekezeti látogatásaim, de presbiteri 
üléseken való részvétel alkalmain tapasztaltam, hogy 
anyagiakról, áldozatvállalásról nemigen szeretnek 
hittestvéreink beszélni.

Élettapasztalatomból eredően meggyőződésem,

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsa 

KÖZÖS NYILATKOZATA
a Holocaust ötvenedik évfordulója alkalmából

A Magyar Katolikus Egyház püspökei és a Magyar- 
országi Egyházak ökumenikus Tanácsa tagegyházai
nak püspökei és vezető lelkipásztorai az általuk képvi
selt közösségek nevében kegyelettel emlékeznek arra, 
hogy ötven esztendővel ezelőtt történt a magyarországi 
zsidók elhurcolása és kegyetlen meggyilkolása a kon
centrációs táborokban.

A fájdalmas események évfordulóján tisztelettel adó
zunk az áldozatok emlékének. A holocaustot -  a 
Szentírás tanítása alapján -  mindnyájan égbekiáltó 
bűnnek tartjuk. Olyan bűnnek, ami megterheli történel
münket és közösségeinket, és a megemlékezésen túl az 
engesztelés kötelezettségét sürgeti.

Az évforduló alkalmával meg kell állapítanunk, hogy 
ebben a tragédiában nemcsak az esztelen gonoszság 
képviselőit terhelte felelősség, hanem azokat is, akik, 
bár egyházunk tagjainak vallották magukat, mégis fé
lelemből, gyávaságból vagy megalkuvásból nem emel
ték fel szavukat zsidó embertársaik tömeges megalázá

sa, elhurcolása és meggyilkolása ellen. Az ötven évvel 
ezelőtt végbement katasztrófa idején elkövetett ezen 
mulasztásokért Isten színe előtt bocsánatot kérünk.

Tisztelettel és hálával tekintünk azokra, akik életük 
veszélyeztetésével vagy feláldozásával embermentők 
voltak ezekben az embertelenné vált időkben, és a fele
kezeti szempontokon felülemelkedve, egyetemes és álta
lános érvénnyel is tiltakoztak a sátáni tervek ellen.

Mindnyájunk számára lelkiismereti feladat, hogy kö
zösségeink életében a kiengesztelődés szolgálatát erő
sítsük, mert csak így valósulhat meg minden ember 
egyenlő megbecsülése a kölcsönös megértésben és sze- 
retetben.

Az evangélium szellemében való igazi emberiesség ki
alakítására kell törekednünk, hogy egyszer s minden
korra megszűnjék az antiszemitizmus, mindenfajta disz
krimináció, és soha többé ne ismétlődhessenek meg a 
múlt bűnei.
Budapest, 1994 Ádventjében

hogy a pénzügyekről nem beszélni bizalmatlanságot 
szülhet, lehetőséget ad olyan találgatásoknak, me
lyeknek a valósághoz nincsen semmi közük. Pedig a 
tényleges helyzet megismerése igen lényeges és szüksé
ges. Segíti testvéreinket anyagi döntéseik meghozata
lában.”

Fontosnak kell tekintenünk, hogy tisztán lássuk, 
anyagi forrásaink (bevételeink) milyen része szárma
zik a hívektől, s milyen része jön kívülről.

A bevételek forrásainak tisztánlátása azért lénye
ges, mert az egyházak hitéleti tevékenységének jelenle
gi állami támogatási rendszere hosszabb távon meg
változhat. Amikor egyházközségeink anyagi ügyeiről 
beszélünk, szorosan hozzátartozónak kell tekinteni az 
egyházi intézmények, így iskoláink, óvodáink és sze
retetotthonaink, felsőfokú tanintézeteink és tovább
képző központjaink anyagi ellátásáról való gondos
kodást is...

Összegezve az előbbiekben elmondottakat, meg 
kell állapítanunk, hogy egyházunk létét, gyülekezete
ink hitéleti tevékenységét a jelenlegi adakozási készség 
nem biztosítja. Ezért mindent el kell követnünk, hogy 
őszinte feltárásssal híveinket az egyházfenntartási já
rulék jelentős növelésére késztessük.

Püspöki jelentésében Szebik Imre püspök első szava 
az Egyház Urához hangzott, „aki irgalmával hordoz
za gyülekezeteinket, Szendéikével munkálkodik a 
nemzedékváltás forgatagában, hitet ébreszt a bennün
ket követő ifjúság soraiban és szélesebbre tárja a szol
gálat kapuit, mint korábban bárki is közöttünk re
mélni merte volna. Tágas térre helyezett minket Isten 
-ja j, ha messze kóborolnánk evangéliumától. Nyitott 
ajtót adott elénk, jaj, ha nem akarnánk bemenni rajta. Mindkét veszély leselkedik reánk.”

Jelentését a püspök Luther Márton, „az egyház hét 
ismertetőjele” köré csoportosította, aki a „Zsinatok
ról és az egyházról című munkájában ír erről.

Az első ismertetőjel Isten igéje, amely a „keresztényi 
szent nép között hirdettetik... Nem egyszerűen az írott betű erejéről, hanem a meggyőződéstől áthatott és alkalmazott igehirdetés fontosságáról szól Luther.

Itt említette meg, hogy a kerületben évente 22 ezer istentiszteleten hangzik az ige.
A második ismertetőjel a keresztség szentsége, ahol azt Krisztus Urunk rendelése szerint tanítják, hiszik 

és alkalmazzák. „A keresztség -  vallja Luther -  a Szentlélek megújítása által újonnan születésünk szent fürdője, csak az a baj, hogy felnőnek és sokan elszakadnak a keresztségtől.” A keresztelések száma sajnos évről évre csökken: 1991-ben 2127; 1992-ben 1859; 
1993-ban 1771. Mutatóink közel 30 éve fogyó tendenciát regisztrálnak!

A harmadik ismertétőjel Luther szerint az oltári 
szentség, vagy úrvacsora közös ünneplése, a szentség kiszolgáltatása. A fogyó létszám ellenére örvendetes, hogy az úrvacsorázók száma növekszik. 1991:88 581; 
1992: 93 436; 1993: 97 889. Ez egyidejűleg jelzi az istentiszteleti résztvevők számának szerény emelkedé
sét is.A negyedik jel a kulcsok hatalmának gyakorlása. 
(Mt 18,15-16) Napjainkban elsekélyesedett a bűn ér
telme. Van-e bátorságunk megmondani a ránkbízot- taknak, hogy cselekedeteik, döntéseik milyen következményekkel járnak? Hogyan gyakoroljuk a kulcsok 
hatalmát? „Nem otromba tapintatlansággal párosult dörgedelmes prédikációkra gondolok, de lelkipásztori 
felelősségtől áthatott egyértelmű állásfoglalásra.”Az ötödik ismertetőjel az egyházi szolgálatra való 
elhívás. A szolgálatra való elhívás és kiküldés, lelkészavatás -  ordináció -  egyházunk régi jó rendje és nemes 
hagyománya, a püspök kiváltképpen való tiszte és 
felelőssége. E felelősségben osztozik a tanári kar, akik 
a felkészítés szolgálatát vállalják magukra... Fel kell tennünk a kérdést: megteszik-e gyülekezeteink mind
azt, ami tőlük elvárható annak érdekében, hogy a 
lelkészi pálya vonzó és kívánatos legyen a mai fiatalok 
előtt.

A hatodik ismertetőjel: az imádság. „Mert valahol látod, hogy a Miatyánkot imádkozzék és ezt az imát tanulják, ahol zsoltárokat és egyházi énekeket énekel
nek Isten igéje és az igaz hit szerint, továbbá ahol nyilvánosan foglalkoznak a hiszekeggyel, tízparan
csolattal és a kátéval, ott biztosra veheted, hogy ott Istennek szent és keresztényi népe van együtt.” Ennél 
a résznél adott képet a kerületben folyó hitoktatásról. 
Lassú növekedés tapasztalható: 1991-ben 8011; 1992- ben 8446; 1993-ban 8902 tanuló.

Végül az utolsó ismertető jel Luther szerint „az 
üdvösséges szent kereszt”. A kereszt mindig Jézus Krisztus keresztjére emlékeztet, ezért fájdalmak forrá
sa, szenvedés okozója. Akár a miénk, akár Krisztusé. 
A különbség abban mutatkozik meg, hogy hogyan 
hordozzuk a keresztet. Lázadozva, ellenkezve, elvisel
hetetlennek tartva, vagy csendben, imádsággal, türelemmel, Krisztusra nézve, megbékélve sorsunkkal.

A jelentés további részében új gyülekezetek keletke
zéséről, új építkezésekről, a bajor partnerkapcsola
tokról és hazai, valamint külföldi szolgálatairól szólt a jelentés.

Jelentése végén a püspök is felveti a jövő egyháza 
kérdését. Népegyház? Hitvalló egyház? Szabadegy
ház? „Drezdában, amikor elpusztult a város legszebb 
evangélikus temploma, a Marien-Kirche, romjai előtt 
ott maradt épségben Luther Márton szobra, a reformá
tor kezében a Szentírással. Valaki ezt kérdezte: Vajon 
azt szimbolizálja e különös kép, hogy romokban hever 
az egyház, vagy azt, hogy elpusztulhatnak a templom 
kőfalai, de Isten igéje, amely élet és erő, út, igazság és 
üdvösség, megmarad örökké... Nekem ez a kép ez 
utóbbit sugallja: Bizony, Isten igéje megmarad örök
ké. Méltán építhetjük rá életünket.”

A jelentések megtárgyalása után a következő sze
mélyeket választotta meg a közgyűlés az egyházkerü
leti bíróság tagjainak: Lelkészek: Csepregi András, 
Béres Tamás, Decmann Tibor, Rostáné Piri Magda, 
Bálintné Varsányi Vilma és Kapi Zoltán diakónus lel
kész. Nem lelkészi bírók: dr. Bodnár Zsolt, dr. Pőcze 
Tibor, dr. Székács György, dr. Ferenczi Zoltán, dr. 
Ábrahámné dr. Szollás Gyöngyi és dr. Baranyai Attilá- 
né jogász. Bírósági jegyzők: Sárkány Tiborné lelkészi 
és dr. Karner István presbiter, nem lelkészi jegyző.

KÉRÉS ELŐFIZETŐINKHEZ!
Az 1995. évre előre bejelentett áremelések befo

lyásolják kiadványaink árát is. Sajtótanácsunk 
november 2-iki ülésén az emelések figyelembe vé
telével úgy határozott, hogy 1995. január 1-jétől 
az előfizetési díj egész évre 1560,- Ft, félévre 
780,- Ft Az előfizetők minden számot (az ünne
pieket is) egységes áron kapják. Egyes számok 
vételénél a lap ára 30,- Ft, az ünnepi, kettős 
számok ára 40,- Ft. Ezért inkább ajánljuk az 
előfizetést, mert ez is jelent némi megtakarítást

Negyedévenként csekket küldünk a lapban, 
akinek ez könnyítést jelent, kéijük használja fel és 
negyed- vagy félévenként küldje meg az előfizetési 
díjat.

Szeretettel kérjük előfizetőink elnézését, meg
értését és a további támogatását a rajtunk kívül 
álló okok miatt.

Kiadóhivatal
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Szabadulni kívántam a láz, a szomjúság, 
az álmatlanság gyötrelme« perceitől.
Már órák óta tartott az éjszakai várakozás, 
a »nagy zuhanásra”, a szabadító, megnyugtató, 
pihentető, gyógyító álom puha mélyére...
...Végre megérkezett az a pillanat.
Magam sem tudom, mikor, hogyan, 
de meglendült velem a szoba, kezdődött a zuhanás. 
Mennyei Édesapán!
Olykor szívesen „kipottyannék” gondjaim közül, 
s beleesve elszunnyadnék a Te nagy, puha tenyeredben!

BEPILLANTÁS 
A PÉLDÁZAT VILÁGÁBA

Z s in a g ó g a  -  a  g y ü le k ezé s  
h e ly e

Többször olvashatjuk a Bibliában, hogy Jézus el
ment a zsinagógába. De mi is az a zsinagóga? A zsi
dók istentiszteleti központja a jeruzsálemi templom 
volt. Ott végezték a papok a szolgálatukat, ott áldoz
tak az oltáron állatokat, és más, az Úrnak szánt ajá- 
dékokat. Viszont a zsidók jelentős része, akik távol 
éltek a fővárostól, csak ritkán jutottak el a templom
ba. Ezért zsinagógákat épitettek, mindenfelé, ahol 
zsidók laktak. Ez volt a hely, ahol Isten tiszteletére 
gyülekeztek. A zsinagóga név is gyülekezőt jelent. Itt 
történt az ifjak vallásos oktatása. A zsinagógákban 
nem mutattak be áldozatot, viszont minden reggel és 
este imát mondtak. Szombatonként közös imát tar
tottak, zsoltárokat énekeltek és felolvastak a Szent- 
írásból, általában Mózes öt könyvéből, amit Törvény
nek neveztek. A felolvasás után valaki elmagyarázta 
a hallottak jelentését.

Amikor egyszer Jézus a názáreti zsinagógában járt, 
őt kérték fel, hogy olvasson az írásból. Odanyújtották 
neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a 
könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megír
va: „Az Úr Lelke van énrajtam; mert felkent engem, 
hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek; azért küldött 
el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a 
vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsás
sam a megkinzottakat, és hirdessem az Úr kedves esz
tendejét."

Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a 
szolgának, és leült. Mindenki szeme rajta függött a 
zsinagógban; ő pedig így szólt: „Ma teljesedett be ez 
az írás, fületek hallatára.” A jelenlevők pedig megér
tették, hogy magáról beszél, mégis nehezükre esett 
elhinni szavait, mert tudták, hogy ő Józsefnek, az 
ácsnak a fia, egy közülük...

FÉM BÁCSI JÁTÉKAI

K a k u k k to já s
A helyes megfejtéseket már két hete közöltem, de 

a helyes megfejtők listájával még tartozom. Először is 
helyt kell adnom több megfejtő jogos reklamációjá
nak, miszerint az első fordulóban egy értelmetlen 
mondat igen megzavarta az első körben adott megol
dásokat. Sajnos most egy sajtóhibáról van szó. Mégis 
volt, aki sajtóhiba ide vagy oda, már az első forduló

ban rájött a beküldendő plusz történetre. A versenyt 
ez el is döntötte.

De nem csigázom tovább az izgalmakat, lássuk a 
pontokat:

8 pontos, a játék nyertese: Zalán Péter (Budapest); 
7 pontos: Bánki Renáta (Inota), Donáth Ferkó (Ózd), 
Fancsali Ifjúsági Kör, ülés Adél (Egyházasdengeleg), 
Magyarosi Henrietta (Várpalota), Németh Anita (Já- 
nosháza)
6 pontos: Balogh Éva és Csoszánszky Márta (Buda
pest), Mersva Ildikó (Vácegres)
5 pontos: Marthon Ildikó (Bököd), Tóth Kálmán és 
Katalin (Budapest)
1 pontos: Németh Csilla (Somlószőlős).
Mindannyótoknak gratulálok!

S z ó h íd
Az előző heti játék megfejtése: SÁRA. És hogyan 

is lehetett szóhidat építeni a kiinduló KÉRŐ szótól a 
megfejtendőig? Talán több módon is. Én itt egy pél
dát mutatok: KÉRŐ-MÉRŐ-MÉRT-MÁRT- 
PÁRT-PÁRA-SÁRA.

Hogy kik azok, akik ezt a nem túl egyszerű rejt
vényt megoldották, azt lapunk egy későbbi számában 
olvashatjátok majd.

K ö sd
ö ssze

A gyemrekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyünk, Petőfi u. 359.

Tölts meg engem, Uram
Zsolt 139,1-6

Uram, te megvizsgálsz engem -  és én félek. Félek, 
mint a beteg ember, aki az orvosnál ül a várószobá
ban és feszülten váija, hogy mikor nyilik az ajtó. 
Tudja, hogy mi a vizsgálat eredménye, de nem akarja 
elfogadni.

Uram, engem nem kell megvizsgálnod, hiszen nincs 
komoly bajom, csak egy-két apróság, de ezzel még 
nem kell orvoshoz fordulni! Ezzel még elélek vala
hogy egy darabig...

De bármerre indulok, Uram, te ott vagy. Nem 
tudlak kikerülni, nem tudlak otthagyni.

Tudom, hogy szembe kell néznem veled. Templo
modban, elcsendesedéseimben eléd viszem bűneimet 
és lerakom lábaidhoz.

Uram, te ismersz engem?! Hiszen magamat még én 
sem ismerem...

Ismered vonásaimat, alakomat, tudod járásomat és 
kelésemet. Szavaim és gondolataim is ismertek előt
ted.

Uram, ha látod azokat a tetteimet, mozdulatai
mat is, amelyek csak elindultak, de nem érkeztek 
meg soha, amelyeket mások háta mögött tettem, 
amelyet csak a szobám négy fala látott -  akkor 
hová legyek?

Ha azokat a gondolatokat is ismered, amik csak 
átsuhantak agyamon és ott meg nem ragadtak soha, 
szavaimat, melyek ki nem mondattak -  akkor hová 
legyek?

Úram, ha te belelátsz szívem legrejtettebb zugába, 
hová csak egyedül nekem van bejárásom -  akkor 
hová legyek?

Másokat könnyedén távol tudok tartani magamtól 
mogorvaságommal, közönyös hallgatással, mig gon
dolataimba merülök. De te belátsz álorcáim mögé, 
melyekkel hibáimat takargatom. Kutató szemeid 
előtt egyenként hullanak le rólam ezek a leplek, és én 
ott állok előtted pőrén, Uram, és bűneimet már nem 
fedi el semmi...

Tőled kaptam a két kezemet, Uram, hát ezekkel 
próbálom eltakarni bűneimet, hiszen ezek olyanok, 
amiket még magam előtt is szégyellek...

De Uram, csak két kezet kaptam tőled, és ez nem 
elég! És hiába tudom, hogy a sok bűnöm valójában 
csak egy -  hogy elfordultam tőled -, még így, egyetlen 
bűnként sem vagyok képes elrejteni. Uram, akkor hát 
miért adtad a kezeimet?!

Kezeimet, melyek csordultig voltak bűnnel, midőn 
eléd helyeztem imádságaimban.

De te azt is láttad, Uram, hogy a visszaúton sem 
volt üres a kezem, mindig rejtegettem előled valamit.

Senki se vette volna észre, Uram, én mindent jól 
végiggondoltam és elterveztem -  és most romokban 
hever minden...

Neked nem elég a részlet, neked az egész kell.
Mindez oly érthetetlen, hisz én még fiatal vagyok, 

bírom jól a terhet, nem kell még levenni rólam... 
inkább viszem tovább...

Uram, te ismersz engem. Tudod, hogy nehéz a 
terhem, és lassan már képtelen vagyok tovább von
szolni magamat.

Le kell roskadnom, Uram, hogy újra fel tudjak 
majd állni...

Neked gondod van mindenre, Uram -  még rám is. 
Én csak egyetlen vagyok megszámlálhatatlan teremt
ményeid közül, és mégis meglátogattál. Minden oldal
ról körülfogtál engemet.

Bármerre nézek, a te kezed van mindenütt, és saját 
utamat nem látom. Nincs menekvésem előled, Uram.

A lábaim még gyengék, de te körülölelsz és támo
gatsz engem. Újra kisgyermeknek érzem magam, aki 
első lépéseit teszi meg, amíg édesanyja féltő szeretet
tel, kaijait kitárva áll felette.

Uram, kezed itt van körülöttem, és nekem bele kell 
kapaszkodnom, hogy ne roskadjak vissza a porba. 
Lábaim még reszketnek, nyújtsd hát a kezedet, Uram, 
mert egyedül erőtlen vagyok.

Indulok tovább utamon -  de itt oly sok az út, és 
útjelző nincs egy se...

Neked gondod van minden utamra, Uram. Én hoz
zád szeretnék eljutni. Jó kezeidre tekintenem, mert 
azok utat mutatnak nekem. Ismeretlen ez az út, és 
mégis ismerős -  és én bizonytalan vagyok.

De te továbbra is körülöttem tartod kezeidet, nem 
hagysz el, s bármikor reád támaszkodhatom. Oltal
mazó öleléssel veszel körül, mint édesanyám lázas, 
rémálmokkal viaskodó éjszakáimon, és én bátran 
hozzád simulhatok, Uram.

Már nem félek, mert te őrizel kezeiddel, Uram. 
Kezedet rajtam tartod -  és megáldasz engem. Engem, 
aki pőrén, bűneimtől roskadozva állok előtted! Meg
töltesz engem kegyelmeddel, Uram, és én mohón szí
vom be magamba fényedet, mint a kiszáradt föld a 
régen várt esőt...

Kezeimmel már nem magamat takargatom, Uram. 
Két kezet adtál nekem -  és ez a kettő mindenre elég.

Kezeiddel felemelsz, megvédesz, bátorítasz enge
met, Uram, utat mutatsz és áldást harmatoztatsz rám.

Azt mondtad, hogy magadhoz hasonlatossá alkot
tál, Uram, ezért cselekedeteimben is a te példádat kell 
követnem.

Megvizsgáltál, Uram -  és én már nem félek, hanem 
áldalak érte.

Ismerj meg, Uram, szemed előtt ne legyen rejtve 
egyetlen cselekedetem se.

Figyeld szavaimat, és taníts meg a csöndre, hogy 
meghalljalak téged.

Kezeddel igazgass a te utadon, Uram, ölelj körül 
kegyelmeddel, hogy mindig, mindenütt érezzem jelen
létedet.

Tölts meg engem, Uram, hogy adhassak, áldj meg 
két kezeddel, hogy én is áldássá váljak. Ámen.

Luther-évforduló
az Evangélikus Leánykollégiumban

Felemelő ünnepség színhelye volt Rózsák téri Kol
légiumunk november 10-én, Luther születésének SÍI. 
évfordulóján. A teljes számú diákság és több nevelő
tanár jelenlétében felavatták Borsos Miklósnak az 
előtérben elhelyezett bronz Luther reliefjét. Fabiny 
Tibor professzor felolvasta a 46. zsoltárt, melynek 
alapján Luther Márton megírta az evangélikusok szép 
himnuszát. A lepel lehullása után kollégiumunk egyik 
lakója koszorút helyezett el a dombormű alatt, majd 
elénekeltük a 2S4. ének első versét: Erős vár a mi 
Istenünk...

Az ünnepség áhítattal folytatódott. Boros Hanga 
felolvasta Reményik Sándor: Az óriás című versét. 
A professzor beszédében Luther életét és munkásságát 
méltatta, majd a Márton-nap sajátságaira utalt. Beszé
dében felfigyeltünk egy érdekességre. Arra kaptunk 
választ, hogy miért választotta Luther János és, felesé
ge, Ziegler Margit a Márton nevet a fiuknak. Élt a 4. 
században egy Márton nevű ifjú, aki Pannóniában, a 
mai Szombathelyen született. Katonaként Galliába ke
rült, ahol a legenda szerint érdekes esemény történt 
vele. Lovaglás közben egy koldussal találkozott, aki 
alamizsnát kért tőle. ő  jó szívű volt, de mivel nem volt 
mása, kettészakította köpenyét, és a koldusnak adta. 
Másnap álmában megjelent neki Jézus, akitől megtud
ta, hogy ő volt az a koldus, akin segített. Márton ekkor 
istenfélővé vált, felvette a keresztséget, majd szerzetes 
lett Tours városában. Hite és jószívűsége legendássá 
vált. Amikor püspökké akarták választani, ő tiltako
zott és a legenda szerint elbújt egy libaólban. Ám a 
ludak gágogása elárulta hollétét. (Innen ered a „Már- 
ton-napi lúd” évszázados szokása.) Ebből is látszik, 
hogy akit Isten kiválaszt, az nem bújhat el előle.

Az előadás nagy reformátorunk legfontosabb alap- 
gondolatával zárult: Isten igazsága nem büntető, hanem 
irgalmas igazság. A bűnt egyedül ö bocsáthatja meg. 
Meg kell ragadnunk Isten kegyelmét, amellyel segíteni 
akar rajtunk, önerőből nem szabadulhatunk bűneink
ből, el kell fogadnunk a felénk dobott mentőövet.

Á professzor végül felhívta figyelmünket Albert 
Greiner volt francia püspök Luther Márton, az igazság 
megszállottja című, magyarul is megjelent ifjúsági 
könyvére, amely mindnyájunknak segítséget nyújthat 
a nagy reformátor életének alaposabb megismeréséhez.

Oberling Zsanett
a Deák téri Evangélikus Gimnázium 

II. B. oszt. tanulója

A z  egyházpo litika i tö rvén yekrő lmúlt század utolsó harmadában polgári átalaku
lásunk korlátozottságának egyik szembetűnő jele 

az egyházpolitikai kérdések rendezetlensége volt. 
A mindennapi életben a legtöbb súrlódást a házassági 
jog rendezetlensége okozta. A katolikus egyház tiltotta 
a vegyes házasságot; ezt csak abban az esetben oldotta 
fel (diszpenzáció), ha a nem katolikus fél 1ín. reverzá- 
list adott, hogy a születendő gyermekek mindnyájan a 
katolikus vallást fogják követni.

1867 után a törvényhozás csak annyiban avatkozott 
be a bonyodalmakba, hogy az 1868:53. tv. 12. §-a 
értelmében, a vegyes házasságból származó gyermekek 
közül a fiúk az apjuk, a lányok pedig az anyjuk vallását 
követik, és az ezzel ellentétes megállapodásnak nincs 
jogereje. A katolikus klérus azonban ezt a törvényt nem 
tartotta meg. A kormányok többször is nekirugaszkod
tak az egyházpolitikai kérdések liberális szellemű ren
dezésének, de a klérus és a hithű katolikus uralkodó 
ellenállása miatt mindig meghátráltak.

1890. február 26-án Csáky Albin miniszter rende
letet adott ki „a keresztelési bizonylatok kölcsönös 
megküldése tárgyában", amely bírsággal sújtotta 
azt a papot, aki egy vegyes házasságból származó -  
és a törvény értelmében más vallásfelekezethez tar
tozó -  gyermeket „elkeresztel”, és a keresztelési bi
zonylatot 8 napon belül nem küldi el az illetékes lel- 
készi hivatalnak, anyakönyvezés végett. Ez a rende
let nagy riadalmat keltett, és a klérus heves ellen- 
agitációját váltotta ki. A rendeletet a klérus, a tilta
kozást pedig a kormány nem fogadta el, bár a vi
szony elmérgesedését egyik sem kívánta. A kormány 
a magyarországi politikai helyzetre hivatkozva kért 
több megértést az egyháztól, az egyház viszont az

állam és az egyház közötti harmónia megzavarásá
nak a veszélyét hangsúlyozta.

Sok huzavona és előzetes tárgyalás után, az egyház
politikaiküzdelem 1892 tavaszán kezdett élesebbé válni 
a közéletben és a parlamentben. A reformok ügye, teljes 
súllyal, a kultusztárca költségvetési vitájában, 1892 
májusában került elő. A kormány bejelentette a részle
ges polgári anyakönyvezés bevezetését, a vegyes házas
ságból származó gyermekek bejegyzésére. A vitában 
Irányi Dániel immár huszonharmadszor  (!) 
megismételte a vallás szabad gyakorlásáról, és a feleke
zetek egyenjogúsításáról szóló javaslatát. Kijelentette, 
hogy az egész felekezeti viszályt csak a lelkiismereti és 
vallásszabadság elvének megvalósításával lehet kikü
szöbölni. A képviselőház ezúttal megszavazta Irányi 
javaslatait, és utasította a kormányt, hogy -  alapos 
kidolgozás után -  terjessze be az egyházpolitikai refor
mokat.

A minisztertanács 1892 szeptember-októberében 
tárgyalta meg a benyújtott javaslatokat, a kötelező 
polgári házasságkötés és az általános polgári anya
könyvezés bevezetéséről, a vallás szabad gyakorlásáról 
és az izraeliták recepciójáról.

Nem sokkal ezután, Szapáry Gyula lemondott, és 
a király Wekerle Sándort bízta meg az új kormány 
megalakításával. Ebben a liberális egyházpolitika 
legjelentősebb személyisége, Szilágyi Dezső lett az 
igazságügyminiszter. A kormány legsürgősebb teen
dőjét az egyházpolitikai reformok megalkotásában 
jelölte meg. Ezek közül különösen a kötelező polgá

ri házasságkötés azonban olyan mélyen érintette az 
egyház világi befolyását, a társadalmi konzervativiz
mus pozícióit, hogy ez a reform Bécsben és a Vati
kánban a legnagyobb ellenállással találkozott. 
A kötelező polgári házasságkötés volt a liberalizmus 
és a konzervativizmus választóvize az egész egyház- 
politikai küzdelemben.

A klerikális ellenzék harcának nagy lendületet adott 
XIII. Leó pápa 1893 szeptemberében kiadott encikliká- 
ja, amely aktívabb harcra buzdította a magyar főpap
ságot, és valóságos akcióprogramot tartalmazott. Az 
uralkodót is a konzervatív vonal melletti kiállásra buz
dította.

1893 őszén Ausztriában súlyos kormányválság kö
vetkezett be: megbukott a másfél évtizede kormányzó 
Taaffe-kormány, és a kibontakozás egyelőre bizonyta
lannak látszott. Wekerle -  ügyes taktikai érzékkel -  
kihasználta a kedvező helyzetet; az 1893. november 6-i 
minisztertanácson megszerezte a hozzájárulást a köte
lező polgári házasságkötés törvényjavaslatának parla
menti beterjesztéséhez.

További, heves pártcsatározások után, a javaslatot a 
parlament 1894. április közepén igen nagy, 175 szava
zatnyi többséggel elfogadta. A többi törvényjavaslat 
megszavazása már simábban történt.

Az egyházpolitikai vita kellős közepén halt meg 
Kossuth Lajos Turinban, 1894. március 20-án. 
A polgári házasságkötés vitájában még kifejtette vé
leményét.

Ez év végén Wekerle lemondott ugyan, a király szen

tesítést halogató taktikája miatt, de a törvények megal
kotását most már semmi sem gátolhatta meg.

Az 1894. december 10-én kivívott szentesí
téssel -  bár két javaslat törvényerőre emelése 1895-re 
maradt, és az utóhullámok még évekig „gyűrűztek” -  
az egyházpolitikai küzdelem lényegében végétért. „A 
házassági jogról” (1894:31. tv.), „a gyermekek vallá
sáról” (32. tv.), „az állami anyakönyvekröl" (33. tv.), 
„az izraelita vallásról" (1895: 42. tv.), és „a vallás 
szabad gyakorlásáról" (43. tv.) szóló törvények hala
dó, liberális alkotások voltak, amelyek -  ha későn, 
mérsékelten és részlegesen ugyan, d e - a  polgári átala
kulás egyik követelményét, az egyház és állam szétvá
lasztását valósították meg, és vallási téren biztosították 
a polgári szabadságjogokat.

Az egyházpolitikai küzdelemből a Szabadelvű Párt 
megerősödve került ki; ugyanakkor a harc megkavarta 
és megtépázta az ellenzéki pártokat.

•

A katolikus Néppárt megalakulását az 1894. novem
ber 17-i székesfehérvári katolikus gyűlésen mondták ki, 
és az 1895. január végén megtartott, alakuló értekezle
ten öntötték szervezeti formába. A Néppárt a katolikus 
arisztokrácia és a klérus politizáló tagjait tömörítve, 
elsősorban az egyházpolitikai törvények megsemmisí
téséért, egy kifejezetten felekezeti színezetű, katolikus 
politika érvényesítéséért szállt síkra. Általánosabb és 
távolabbi célja kezdettől fogva részben a liberalizmus, 
részben pedig a szocialista eszmék és erők elleni harc 
volt.

A százéves egyházpolitikai törvények hatása jele
nünkben is érvényesül.

B. B.
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1994. november 13-án, vasár
nap délelőtt ez évben másodszor 
is ünnepelhetett a tiszaföldvári 
gyülekezet. Júniusban szentelték 
újra a templomot, most az ósző
lői templomot állították helyre, 
Halasy Endre esperes-lelkész ki
tartó, álhatatos munkálkodása 
nyomán.

Nem is olyan régen, ha valaki 
benézett a főútról, egy düledező, 
elhanyagolt, romtemplom épüle
tet látott Kevés idő elteltével az 
ügyes mesterek újjávarázsolták 
az épületet, most már valóságo
san is templom képet mutat. Az 
újjáépítést a nagytemplomhoz 
hasonlóan Sárai Gábor és Gulyás 
Sándor mesterek végezték, kifo
gástalan minőségben.

A zsúfolásig megtelt templom
ban dr. Harmati Béla püspök 
hirdette az igét, Jer 7,1-7 alap
ján. Többek között arról beszélt, 
hogy gazdag az a gyülekezet, 
amely rövid időn belül a máso
dik templomát szentelteti újra, a 
gyülekezet a lélek gazdagságát 
inkább mutatja, mint az anya
giakat. Kérte, szeressék ezt a 
templomot, minél gyakrabban, 
ne csak alkalmanként, ünnepna
pokon látogassák.

Megtörtént az újraszentelés, 
melyet az ősi Confirma eléneklé- 
se követett, majd a protestáns 
kórus énekelt.

Az istentiszteletet a közgyűlés 
követte. A gyülekezet lelkésze, 
Halasy Endre esperes ismertette 
a renoválás menetét, valamint a 
templom építésének történetét.

A templomot 1937. november 
28-án szentelte föl dr. Raffay 
Sándor püspök, Benkóczy Dániel 
főesperes és dr. Kékén András 
alesperes szolgálatával. 1937. 
május 9-én kapták meg az építési 
engedélyt, azonnal megkezdték 
az építkezést. A templomot La
kos István vállalkozó építette fel. 
A harang felszerelésével együtt a 
teljes építési költség 19 157 pen
gőbe került. Nagy összeg volt ez 
akkor, mert ha jól tudom, egy 
mázsa búza ára 6 pengő volt. 
Csupán 57 év e templom történe
te. Nem tudom, hányán laknak

itt az Ószőlői részen, ezt még fel
mérni nem lehetett, egyet azon
ban tudok: „Vannak itt ezen a 
részén is, akik szeretik Urukat 
Istenünket, kérem szeressék ezt a 
templomot. Havonta egyenlőre 
egy alkalom lesz, a hónap első 
vasárnapján.” Köszönetét mon
dott azoknak, akik adományaik
kal segítették, hogy szőnyeg, ol
tárterítő legyen, mert itt is a sze
métnél, a piszoknál, a romoknál 
egyéb nem volt található.

Közel egymillió forintból sike
rült a munkákat elvégezni. 
A templom történetét kerestem, 
eljutottam egy idős testvérünk
höz. Tőle tudtam meg, miért épí
tették az úttól ennyire messzire 
ezt a templomot. Azt a választ 
kaptam, hogy az országút forgal
ma ne zavarja az istentiszteletet. 
Valóban sokszor nagyon jó ez a

I j p p  I ß
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Ősi település a főváros budai ol
dalán Budaörs. Neve Attila testvé
rének emlékét hordozza: Buda ne
ve később a főváros elnevezésébe is 
bekerült. Lakói a főváros védelmé
nek előőrsei voltak. Történelmi 
esemény volt november 12-én, 
amikor a város önkormányzatától 
kapott telken elhelyezték az alap
követ, hogy az új lakótelep szélén 
templom épüljön, ahol Isten igéjé
nek védelmét kaphatják azok, akik 
ide betérnek. Budaörs különben 
leánygyülekezetként a Budafoki 
Egyházközséghez tartozik.

Szebik Imre püspök, Bálint 
László esperes és Solymár Gábor 
lelkész szolgált a szabadtéri isten
tiszteleten. A püspök ÍJn 4,9 verse 
alapján arra a kérdésre adott fele
letet, hogy miért épül itt ez a temp
lom? Isten szeretetét kívánjuk hir
detni. 2000 éve ragyog a csillag, 
Jézusból árad a szeretet, Isten hor-

csend, amit a templom falai kö
zött kapunk. Jó Isten előtt csend
ben lenni. Jó, ha a világ sokszor 
hangos zajából minél kevesebb 
szűrődik be.

A közgyűlésen örömüket és Is
ten iránti hálájukat fejezték ki: 
Nagy Sándor helyi református 
lelkész, Tamási József rk. plébá
nos, Cirmai Árpád martfűi refor
mátus lelkész, Marosfalvi Ernő 
polgármester, Zádor Béláné a 
szolnoki gyülekezet nevében, az 
egyházmegye köszöntését Szabó 
László egyházmegyei felügyelő 
hozta.

A gyülekezetét a püspök is kö
szöntötte, és kérte, újuljon meg a 
gyülekezet templomszeretete, és 
legyen a gyógyulás helye ez a haj
lék.

Szabó László

dozza, irányítja életünket. Ezért 
Jézus Krisztus van itt a központban. 
Tőle tanuljuk meg, mi az Isten 
akarata. Ugyanakkor a keresztyén 
kultúrát is ismertté akarjuk tenni. 
A keresztyén kultúra, művészet is 
prédikál, a kultúra -  kulturált em
bereket nevel. Különösen a tiszta 
beszédre kell törekednünk. Végül 
ezen a helyen közösséget akarunk 
építeni, egy szétesett társadalom
ban. Együtt imádkozni és énekelni, 
összetartani embereket, mert erre 
van szükségünk!

Az alapkőbe elhelyezett ok
mányt Solymár Gábor olvasta fel. 
A gyülekezet 1928 óta először Ke- 
lenföldhöz, majd Budafokhoz tar
tozott. Ma a reformátusok imahá
zában tartják istentiszteleteiket, de 
vágyódnak a saját „otthonra”, 
ezért kezdik el reménységgel az 
építést a várostól kapott adomány
telken, igen szép környezetben. 
„Azzal a reménységgel helyezzük 
el az alapkövet, hogy megépül itt 
az evangélikus templom Jézus 
evangéliumának hirdetésére és 
lesznek emberek, akik vallják a 
zsoltárossal együtt: Uram, szere
tem a te házadat, a te dicsőséged 
lakóhelyét! (Zsolt 26,8) Történt az 
1994. esztendő november 12. nap
ján.” Aláírás után elhelyezték a be
tonból készült tartályban az ok
mányokat.

Az alapkőletétel ünnepe egybe
esett Budaörs német testvérvárosá
val megkötött testvéri kapcsolat 5 
éves évfordulójával. Bretzfeld test
vérváros küldöttsége is részt vett 
az eseményeken és az utána tartott 
városi fogadáson, ahol Bereck 
Gyula polgármester köszöntötte a 
megjelenteket és méltatta a történ
teket. A testvérváros polgármeste
re kívánta, hogy az építés mielőbb 
befejezéshez jusson és akkor újra 
együtt ünnepelhessenek.

tszm

Történelmünk utolsó évtizedeit 
jellemzi a belső népvándorlás. 
A városiasodás, ipari gócpontok 
kialakulása a falvak népét oda 
vonzotta, ahol jobb megélhetés, 
komfortosabb élet- és lakáslehető
ségek teszik az életet szebbé és kul
turáltabbá. Vonzott a főváros, 
vonzottak régi és újonnan alakult 
városok, de ilyen vonzó hatása 
volt és van a Balaton-partnak is. 
Somogy megye belső vidékeiről so
kan kerekedtek fel és költöztek va
lamelyik balatoni üdülőhelyre, 
hogy jobb megélhetést találjanak.

Balatonszárszó lakossága is így 
szaporodott meg. Kötéséről és 
Szóládról, de távolabbi falvakból 
is sokan költöztek ide. Evangéli
kusok is! Korábban -  már 1939 
óta -  itt volt a Dél-Balatoni Evan
gélikus Missziói Gyülekezet köz
pontja. Most érkeztek el ahhoz az 
elhatározáshoz, hogy templomot 
építsenek nemcsak a megszaporo
dott evangélikusoknak, de a nyá
ron nagy számban itt üdülőknek, 
hazai és külföldi templomlátoga
tóknak is.

Október 6-án járt itt Harmati 
Béla püspök munkatársaival, hogy 
megbeszéljék a kezdést és a majda
ni folytatást. Most november 12- 
én, amikor alapkőletételre jött el 
újra, csodálkozva látta, mi történt 
az egy hónap alatt. Meg is jegyez
te: „Itt már nem is alapkövet te
szünk le, majdnem a felszentelést 
ünnepelhetjük.” Mellékelt képün
kön is látszik, hogy ez idő alatt 
felhúzták a falakat és a polgármes
ter ígérete a köszöntésben így 
hangzott: „Megépítjük és befejez
zük 1995 tavaszára.” Példaértékű 
volt, amit itt egy hónap alatt csele- 
kedtek. Az önkormányzat saját 
építő csoportja munkába állt, az 
eddig rendelkezésre álló pénzből 
megvették az anyagot és megépí
tették azt, ami a képen is látszik. 
Valóban példaértékű! Mit lehet 
összefogással és céltudatossággal 
elvégezni egy hónap alatt!

Ez év tavaszán csatlakozott Ba
latonszárszó, mint leánygyülekezet 
a kötcsei anyagyülekezethez, és 
most szép bizonyságot tett élni- 
akarásáról, hitéről és jövőbe vetett 
reménységéről.

Az alapkőletétel szabadtéri is
tentiszteletén sokan jelentek meg 
az anyagyülekezetből is, a környe
ző településekről is, Siófoktól Ba- 
latonboglárig. A püspök 2Tim 
2,19 alapján beszélt arról az Úrról, 
aki „ismeri az övéit”. De vajon 
ismetjük-e mi az Urat? Ez a temp-

Űj otthon a közösség építésére
Alapkőletétel Budaörsön

Alapkőletétel Balatonszárszón

lom azért épül, hogy ismerjék meg 
sokan az Urat. Legyen a környé
ken lakók, az itt üdülők „ottho
na”. Hangozzék az ige magyarul, 
németül, angolul vagy finnül, és 
legyen mindenki számára a békes
ség és imádság háza. Épüljenek eb
ben a templomban Isten templo
mává.

Az alapkőben elhelyezett ok
mány tartalmát ismertette Bara- 
nyay Csaba siófok-kötcsei lelkész, 
melyben a gyülekezet rövid törté
netét és a templomépítés elhatáro
zásának körülményeit írták le. 
A templomépítéshez az önkor
mányzat adott telket a központ
ban és még félmillió forintot az 
elinduláshoz. Ratkó Mihály épí
tész tervei szerint épül a templom. 
Az okmányt a lelkészen és Lovassy 
Sándor gondnokon kívül aláírta 
Harmati Béla püspök és Smidé-

liusz Zoltán esperes. Ezután elhe
lyezték a torony alapjánál erre a 
célra kihagyott kis fülkében, ami a 
képen is látható.

Új templomot szépet és gyorsan, 
nagy tettvággyal és jó szervezéssel 
építenek a balatonszárszóiak. Mi
közben sokan fogyatkozásról és 
zsugorodásról beszélnek -  és van
nak üyen jelek is -, legyen példa
mutató és reménytkeltő a szár- 
szóiak kezdeményezése és véghez
vitele. tszm

V en d é g ek  A u sz tr iá b ó l
A Magyarországi Egyházak 

ökumenikus Tanácsa meghívásá
ra osztrák ökumenikus delegáció 
tett látogatást hazánkban novem
ber 17—19-ig. Vezetője dr. Werner 
Hóm evangélikus szuperintendens, 
tagjai dr. Peter Karner a reformá
tus egyház, Helmut Nausner a me
todista egyház, Christine Gleixner 
a római-katolikus egyház és Né
meth Balázsné a Világimanap szer
vezőbizottságának képviseletében.

Látogatásuk során találkoztak a 
Magyarországi ökumenikus Ta
nács elnökségének tagjaival és a 
tagegyházak képviselőivel. Ezek
nek során a hazánkban zajló Hel
sinki utótalálkozó nemzetközi 
megfigyelő csoportjának néhány 
tagjával is találkoztak, akik az 
egyházak közvetítő szerepének je
lentőségéről beszéltek a világ béké
jének és a konfliktusok megoldásá
nak segítésében.

A delegáció magyar kísérőikkel 
látogatást tett Szentendrén a 
szerb-ortodox egyház vezetőinél,

Esztergomban a római-katolikus 
érseki palotában, megtekintették a 
Bazilikát és annak kincstárát. 
A megbeszélések során elmondták, 
hogy az osztrák római-katolikus 
egyház 1994. december l-töl teljes 
jogú tagegyházként bekapcsolódik 
az osztrák ökumenikus Tanács 
munkájába. Látogatást tettek 
Győrött az evangélikus általános 
iskolában és az evangélikus gyüle
kezetben, ahol részletes tájékozta
tást hallgattak meg a gyülekezeti és 
oktatási munkáról.

A látogatás zárónapján az öku
menikus küldöttség tagjai kqzül 
ki-ki a maga egyházában folytatott 
megbeszéléseket. Dr. Werner Horn 
szuperintendens, az új budai espe
res beiktatásán vett részt, és mon
dott meleghangú köszöntést.

Reméljük, hogy ez a látogatás 
tovább mélyítette a két szomszé
dos ország ökumenikus Tanácsá
nak és tagegyházaiknak gyümöl
csöző együttműködését.

Sz. M.

KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP

M o z a m b ik
Mozambik Délkelet-Afrikában 

található, Magyarországnál mint
egy nyolcszor nagyobb trópusi- 
szubtrópusi ország. A tizenhét évig 
tartó polgárháború remélhetőleg 
véget ért az október végén tartott 
választásokkal, s így újra megnyí
lik a lehetőség a misszió humanitá
rius és lelki szolgálata előtt. Mind
kettőre rendkívül nagy szükség 
van. Az ország 15 millió lakosa az 
elmúlt két évtizedben hihetetlenül 
sokat szenvedett. A civil lakosok 
milliói kényszerültek menekülttá
borokba Zimbabwében, Malawi
ban, Zambiában és a Dél-Afrikai 
Köztársaságban, mert az egymás
sal szemben álló fegyveres erők

váltakozva vették el tőlük erőszak
kal minden megtermelt élelmüket, 
sőt, megtorlásokat alkalmaztak, 
ha a parasztok az ellenfeleiknek is 
kiszolgáltatták élelmüket.

A fegyveres erőszak az elmúlt 
években már annyira elvadult, 
hogy csak kivételesen bátor misz- 
szionáriusok maradtak az ország
ban. Én magam ismertem egyet, 
egy nagy-britanniai vízmérnököt. 
Az ő terepjárója aknára futott
1990-ben. Nagy nehézségek árán 
mentették meg az életét, s ő azóta 
is testileg vakon, de lélekben Urát 
látva szolgálja az evangélium terje
dését.

Bálint Zoltán

Miért jött létre a váci evangélikus óvoda?gy-egy óvoda vagy iskola felszentelése nemcsak 
nagy ünnepe a gyülekezeteknek, hanem alkal

mat ad arra, hogy röpke pillanatra visszatekintsünk 
az elmúlt évekre. 5 éve csak a Teológiai Akadémia 
lehetett egyházunk féltve őrzött kincse, ahol érettsé
gizett fiatalokat a lelkészi szolgálatra készítették fel 
professzoraik. S az idei őszön a 27. oktatási intéz
ményt nyitotta meg egyházunk. 11 óvodában közel 
800 gyermek kapott helyet. Ezek mellett 8 gimná
zium, néhány általános iskola és kollégium viseli az 
evangélikus nevet. E rövid összegezéskor döbbenünk 
rá Jézus szavai igazára: az aratnivaló sok... -  tehát 
tovább kell munkálkodnunk, hogy olyan óvodák, 
iskolák, kollégiumok várhassák a fiatalokat, ahol 
hitre, szeretetre és türelemre tanítják őket óvónők, 
tanítók és tanárok. ..

Talán az idei ősz utolsó napfényes vasárnapja olyan 
volt Vácott november 6-án, mint Istenünk mosolya, 
aki örül, hogy idelent nem tétlenkednek azok, akikre 
sok munkát bízott! Láthatta a szorgos presbitereket,

a tevékeny gyülekezeti vezetőket, az angyalian áhíta- 
tos, fegyelmezett óvódáscsoportot, a meghatódott, 
könnyes szemű gyülekezetei, amint zengett ajkán a 
bizonyságtétel: Erős vár a mi Istenünk!

Dr. Harmati Béla püspök -  akit elkísért az ün
nepre dr. Frenkl Róbert országos felügyelő és Sze
merei Zoltán osztályvezető -  igehirdetésében (2Kor 
6,2) a keresztyén nevelés semmivel sem pótolható 
értékeire tette a hangsúlyt. Az egyik ilyen értékként 
jelölte meg az igehirdetés, hogy élni tudunk az 
időben, azaz tudatosan tesszük feladatainkat, fi
gyelünk egymásra, hogy együtt dobbanhasson a 
szív azzal, akit szeretni tudunk. így válhatunk nyi
tottakká, mint akik nem vonjuk ki magunkat az 
áldozatvállalás alól sem. Sőt azt tudjuk, hogy az, 
aki az imádság és ige erőterébe kerül, azzal boldo
gabb lesz a család, a város, a haza! Az ilyen ember 
él helyesen az idővel. A keresztyén család ugyanis 
sose adja át a nevelést az oktatási intézménynek, 
hanem azzal együtt munkálkodik, nevel, úgy, hogy 
az életpéldát teszi mellé. Ezért nem elég ma azt 
megállapítani: milyen kevés a jó példa a környeze
tünkben, ami vonzaná a fiatalokat, az keresse a 
maga életében a példaadás adódó lehetőségeit.

Ez a váci evangélikus óvoda is ezért jött létre. Ezt 
tudtuk meg ifj. Detre János lelkésztől, aki megis
mertette a megjelenteket az óvodaalapítás történe
tével. Vácott a gyülekezet tudott élni az idővel! 
Nem vesztették el a reményt, amikor nem sikerült 
az általános iskola újraindítása a visszakapott is
kolaépületben. Akkor sem adták fel terveiket, ami

kor környezeti problémák miatt meghiúsult az 
óvodaalapítás is. A város vezetői segítőkészen áll
tak az egyházközség mellé azzal, hogy az óvoda 
céljaira alkalmas épületet adtak át. Az elmúlt nyá
ron gyorsan peregtek az események: alig 2 hónap 
állt rendelkezésre az igények felmérésére, az óvó
nők és a segédszemélyzet megkeresésére, az enge
délyek beszerzésére, az üres épület szakszerű beren
dezésére. A kevés pénz, a lelkes ügybuzgalom, a 
kitartó imádság nem volt hiábavaló. Ki-ki abban 
segített, amiben tudott. így szeptember első napjai
ban 37 gyermek, 3 óvónő és 5 kisegítő munkás volt 
az évnyitón. -  Mire elérkezett a felszentelés napja, 
Babka Zsuzsanna vezető óvónő, Csánki Andrásné 
és Kovács Miklósné óvónők ünnepélyes beiktatása, 
már 48 gyermek ült az istentiszteleten!

Az ünnepélyen megjelent vendégek jelenlétükkel 
és szavaikkal osztották meg örömüket a gyüleke
zettel. Detre János esperes azt emelte ki szavaiban, 
hogy egyházunk 11 óvodája közül Vácott az egy
házmegye negyedik óvodáját szentelték fel. Dr. 
Frenkl Róbert, aki oktatási intézményeink felügye
lője, köszöntőjében a tehervállalást, a játékosságot 
és a szeretetet helyezte a szívekre. Keszthelyi püs
pök köszöntőjét Sánta János püspöki titkár tolmá
csolta. A reformátusok üdvözletét Mikó Gyula 
presbiter adta át. Bartos Ferenc polgármester -  akit 
Moys Csaba alpolgármester is elkísért az ünnepre 
-  a város bronzcímerét adta át az óvodának annak 
jeleként, hogy a város sajátjának tekinti az itt folyó 
munkát. Koltai Imre országgyűlési képviselő az

egyházközség és az önkormányzat példás együtt
működését hangsúlyozta. Az ünnepélyt megtisztel
te jelenlétével Meláth Attila baptista lelkész, Man- 
ninger Gábor váci MDF-elnök, Dóra Zoltán iskola- 
igazgató.

Ez a váci ünnep sokunk számára emlékezetes ma
rad. A könnyes szemű, meghatódott hívek, az agilis 
presbiterek mellett -  apai jóérzéssel láttam -  a fiatal 
lelkészt és feleségét, akik 3 gyermeket nevelnek, s 
nem hátrálnak meg, ha feladatokkal találkoznak. 
Lehetne nekik is kényelmesebben élniök, vagy szá
nalmat ébreszteniök maguk iránt, hogy mennyi a 
szolgálatuk! -  Most azonban -  számukra is -  a 
tennivalók ideje van. így lehet és kell élni az idővel!
-  Jó érzéssel fedeztem fel a három lelkészgyermek 
közül a legidősebbet a kiscsoportban. Ettől kezdve 
az én szemem is többször telt meg a hála könnyeivel
-  s felettünk áldásosán ragyogott, mint az isteni 
öröm jele -  a késő őszi nap...

-e-s
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r~ .------- N A P R Ó L  N A P R A  ---------- -x a  VASÁRNAP IGÉJE
Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Az ÜR 

jön hatalommal. Ézs 40,3.10

VASÁRNAP Megfeledkezik-e csecsemőjéről az 
anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha má
sok megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg 
rólad. Ézs 49,15 (Mt 7,11; Mt 11,2-6(7-10); 
lK or 4,1-5; Zsolt 33). Amikor rádöbbenünk el- 
hagyatottságunkra, magányunkra, keresni kez
dünk valakit, akiben soha nem kell csalódnunk. 
Ennek a keresésnek a vége nem lehet más, csak 
Isten, ő  talál ránk, nem is feledkezik meg ró
lunk.
HÉTFŐ Tiéd a nappal, az éjjel is tiéd, te tetted 
helyükre a csillagokat s a napot. Zsolt 74,16 (Jel 
4,11; Mt 11,11-15; Ézs 8,23-9,6). Urunk, Terem
tőnk! Tedd helyére életünk pislákoló napocskáit 
és csillagait! így tárul majd fel előttünk az élet 

I csodálatos világa és célja!
ycr>n Jó csendben várni az ÚR szabadítására. 
Jár 3,26 (Jak 5,8; Mt 13,12; Ézs 11,1-10). Ha 

I hangoskodva, kiabálva vájjuk az ÚR válaszát 
I valamire, akkor a saját hangunktól nem halljuk 
I meg az ő  szavát. Jó csendben várni az ÚRra,
I mert a csendesség alázatot, tiszteletet, békességet 

hordoz magában. A csend Neki dolgozik. Az ŰR 
a csendben munkálkodik.

! cTcnnii ítéljétek meg tehát, mi kedves az ÚR- 
I nak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan I cselekedeteiben. Ef 5,10-11 (Ezsd 8,22; Lk
13,1-14; Ézs 12,1-6). Döntéseinkben sokszor ke

ressük az „arany középutat”, a megalkuvás lehe
tőségeit. Ez az ige felszólít arra, hogy tanuljunk

az ÚR szerint gondolkozni. Ne felejtsük el, hogy 
Krisztus követeiként járunk ebben a világban. 
Legyen láthatóvá hát rajtunk Krisztus arca! így 
leszünk kedvesek az ÚRnak.
CSÜTÖRTÖK Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meg
hallgatott, megmentett mindattól, amitől retteg
tem. Zsolt 34,5 (Mt 7,8; ApCsel 13,13-25; Ézs 
14,3-17). Meg kell tanulnunk életünk minden 
dolgát -  örömét és bánatát egyaránt -  az ÚR 
színe elé vinnünk. Ha így élünk, akkor erősödik 
a hitünk, és a legnagyobb rettegésben is bizalom
mal tudjuk ő t  segítségül hívni.
PÉNTEK Most pedig Izráel, mit kíván tőled Iste
ned, az Ú R? Csak azt, hogy Istenedet, az URat 
féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és 
szolgáld az URat, a te Istenedet teljes szívedből 
és teljes lelkedből. 5Móz 10,12 (Mt 22,37-39; Mk 
1,14-15; Ézs 25,1-9). Isten szolgálata tetteket 
követel. Aki féli ő t,  aki Mindenható Urának 
vallja, adja át magát neki egészen!
SZOMBAT Hirtelen mennyei seregek sokasága je
lent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és 
ezt mondták: „Dicsőség a magasságban Istennek, 
és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” 
Lk 2,13-14 (Zsolt 72,19; Lk 7,29-35; Ézs 26,1-6). 
Ádvent utolsó vasárnapja közeledik. Ahogy be
hívjuk a Megváltót szívünkbe, úgy nő bennünk 
a jóakarat az emberekhez, és úgy nő szívünkben 
a dicsőség Isten iránt. Tegyünk mindent Isten 
dicsőségére, hogy az ő  békéje az emberekben 
jóakaratot munkáljon a Jézus Krisztus által!

Percze Sándor 
teológus

__________________________________________ )

K em ény  szív
Akik felületesen olvassák a Bib

liát, sokszor úgy érzik, hogy ellent
mondás van egyes igék között. így 
éppen a kemény szív kapcsán is. 
Előfordul a figyelmeztetés, ma, ha 
az ő  szavát halljátok, meg ne ke
ményítsétek szíveteket. Másutt vi
szont arról olvasunk, hogy az Úr 
megkeményítette a Fáraó szívét.

A két látszólag egymásnak el
lentmondó ige érthető lesz, ha rá
döbbenek: mindkettő igaz. Meg
ütközés helyett gondoljuk meg, 
hogy itt bizonyos folyamatról van 
szó. Mint egy betegségnél is, úgy a 
bűnnél is, több fázis van. A meg- 
keményedés nem Isten akaratából 
jön létre, hanem az ember engedet
lenségének későbbi következmé
nye. Ő először szól, hív -, aki meg
hallja, engedelmeskedik. De sok 
esetben az ember kemény marad, 
más szóval, újra meg újra elutasítja 
az igét. Isten tűr és vár. És csak 
aztán jön az ítélet, amelyben már

ő  keményít meg. A megkeménye
dett szív, -  mindig ítélet. így jön 
létre az a szomorú eset, hogy vala
ki hosszú éveken át ott ül a temp
lomban, de szinte automatikusan 
elhárítja az igét: ez nem én vagyok, 
ez nem nekem szól, én nem vagyok 
olyan...

A Zsidókhoz írott levél úgy be
szél az igéről, mint esőről, amely 
ha behatol a földbe, porhanyóssá, 
termővé teszi azt. De ha a föld 
kemény, nem fogadja be az esőt, 
akkor még keményebbé válik.

A keménység leggyakoribb oka 
valamilyen takargatott, be nem 
vallott bűn, amelyet nem vagyok 
hajlandó abbahagyni. Ilyenkor ir
tózik az ember az igétől, amely vi
lágosan beszél arról, hogy Isten ezt 
nem tűri. (Máté 14,1-5)

Az ige örömüzenet akar lenni, 
de gondolunk-e arra, hogy az ige
hallgatás vagy igeolvasás nem ve
szélytelen. Mert a hallgatott, de be

nem fogadott ige egyszer vádolni 
fog, hogy nem engedelmeskedtél. 
Ha megszokod, hogy az ige csak 
„szép szavak”, melyet nem kell ko
molyan venni, hogy csak „elmélet”
-  hamar eljutsz oda, hogy már nem 
is tudod magadra vonatkoztatni. 
Pedig ha Isten türelme véget ér, 
elhallgat. Nem szól többé. Ez az a 
pillanat, amikor Noé bement a 
bárkába az övéivel - , és „bezára
tott az ajtó”. Isten egyszer befejezi 
a mentő próbálkozást. Ez az ítélet
-  a megkeményedés.

Bizony, jó ha most magunkba 
nézünk. Én hogyan hallgatom az 
igét? Nem lettem-e máris elutasító, 
kemény?

Ne feledjük, Isten elment a leg
végsőkig -  a golgotái véres keresz
tig -, azért, hogy megismerd szere- 
tetét, mentő szándékát.

Most rajtam a sor, hogy nyitott 
szívvel befogadjam az igét és gyü
mölcstermő életet éljek.

Gáncs Aladár

PÁLYÁZAT
Az alakulóban lévő Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet Kuratóriuma pá

lyázatot hirdet e Missziói Intézet adminisztrációs munkakörének betöltésére. 
Á jelentkezőktől függően egy teljes- vagy két félállású munkatársat veszünk fel.

Angol nyelvtudással és titkárnői gyakorlattal rendelkező, protestáns egyházhoz 
tartozó munkatárs jelentkezését váijuk. Előnyt jelent: a misszió iránti érdeklődés, 
egyetemi végzettség, magyar vagy könyvtár szakos diploma, szövegszerkesztői 
gyakorlat.

A jelentkezők az önéletrajzukhoz mellékeljék okleveleiket, jelenlegi munkahe
lyi- valamint lelkészi ajánlást.

Fizetés megegyezés szerint.
A pályázat beküldési határideje: 1994. december 23. Cím: Protestáns Missziói 

Tanulmányi Intézet, Dr. Anne-Marie Kool, 1124 Budapest, Meredek utca 19.1. 
6. A pályázatok elbírálására 1995. január 15-ig kerül sor. Az állás 1995. február 
1-től tölthető be.

MAGYAR ÖKUMENIKUS 
SZERETETSZOLGÁLAT 

MENEKÜLTIRODA 
HARKÁNYBAN

A Magyar ökumenikus Szeretet
szolgálat új irodát nyitott Harkány
ban, ahol több mint ezer regisztrált 
boszniai menekült él, szerteszórva az 
üdülővárosban, részben bérelt házak
ban, részben pedig családoknál elszál
lásolva.

A Magyar ökumenikus Szeretet
szolgálat irodájának feladata: össze
fogni a menekülteket, informálni őket 
a rájuk vonatkozó magyarországi tör
vényekről és rendelkezésekről, a lehe
tőségeikről. Ugyancsak tervezik, hogy 
a menekültek rendelkezésére bocsáta
nak egy közös helyiséget, ahol idősza
konként összegyűlhetnek, kicserélhetik 
tapasztalataikat, ha szűkösen is, de 
egymás között társadalmi életet élhet
nek. A gyermekek számára szervezett 
iskolai oktatás mellett esetleg hasznos 
lenne magyar nyelvtanfolyamokat is 
indítani, ennek a munkának a koordi
nálása is az új irodára vár, amelynek 
működését az önkormányzat irodahe
lyiséggel és egy másik terem használati 
jogával segítette.

KARÁCSONYI VÁSÁR
A Sajtóosztály átköltözésével kapcso

latos leltározás során néhány korábbi 
kiadványunk több példányban is előke
rült. Ezeket most leárazva kínáljuk fel 
könyvesboltunkban megvételre. Lehet 
postán is rendelni, ebben az esetben csu
pán a portóköltség vállalását kérjük a 
megrendelőtől.

KáldyZ.: Hanen hogy ö  szolgáljon 154,- 
Rédey P.: Miért reszketnek a csillagok 50,-
Kutas K.: Egy emberélet (versek) 64,-
Scholz L.: Jót várj (versek) 82,-
Rédey P.: A máglya nélküli város 96,-
Evangélikus templomok (levelező lapok) 48,-
Csepp a tengerben 80,-
Podmaniczky P.: Megszabadított élet 116,—
Veöreösl.: A középpont felól 254,-
Karner K.: Időszerű hitvallás 91,-
Bálintné: Tóvá lesz a délibáb 145,-
M. Harmati B.: Egészségünk és üdvösségünk 49,- 
VeőreüsL: A harmadik egyházi út 69,-
SchoIzL.: Fények s felhők 97,-
Ferenczy Z.: Gyógyíts meg Istenem 49,-
Dedinszky Gy.: A Biblia néprajza 121,—
Gáncs A.: Akinek a szive lángolt 67,-
Vajta V.: Hitből fakadó élet 169,-
Grünvalszky K.: Énekek éneke 79,-
Ray: Jövevények és vándorok 145,-
Gőrőg T.: Imákönyv 85,-
Schoű L: Jézussal egy asztalnál 80,-

Krisztus tanója (Luther élete) 101,-
Vajta V.: A szeretet keresztyén értelmezése 135,- 
Elek: Győry Vilmos 363,-
Hernád T.: Kapernaum 60 éves 462,
Greiner A.: Lather Márton 319,-

Megszületett a kis Jézus 207,-
Piper: Betegágyon 108,-

Szépfalusi L: Lássátok, halljátok 264,-
Terray L : Küldetésben 150,-
Terray L.: Izrael és az evangélium 100,-
Nagy Gy.: Az egyház kincse 151,—
Id. Harmati Béla: Vallásos költemények 260,-
A fenti könyvek á ráb ó l 30% -os engedm ényt 
adunk 1994. decem ber 24-ig. * 1

ALAPÍTVÁNY
Fodor Attila, a ceUdömölki evangéli

kus gyülekezet tokorcsi libájának tagja, 
áldott emlékezetű, templomépító édes
apjáról megemlékezve, alapítványt ho
zott létre ceUdömölki evangélikus gyer
mekek, ifjak és öregek megsegítésére.

1. Az alapítvány neve: A Jövőnkért 
Alapítvány Ifjakért és öregekért Jel
mondata: Esto pius, fidei plenus, et hu
mánus! -  Légy istenfélő, talpig becsüle
tes és emberséges!

2. Az alapítvány székhelye: EvangéU- 
kus Egyházközség CeUdömölk, 9500 
Ostffy Mihály tér 4.

3. Az alapítvány célja: a ceUdömölki 
evangélikus egyházközséghez tartozó, 
hátrányos helyzetű, de kiemelkedő szor
galmú és tehetségű gyermekek tovább
tanulásának támogatása, valamint be
teg, egyedüláUó, arra rászoruló csalá
dok egyszeri vagy többszöri alkalommal 
történő megsegítése.

4. Az alapítvány induló vagyona egy
százezer forint

5. Az alapítvány nyitott Az alapít
ványt a Vas Megyei Bíróság 1994. októ
ber 28-án bírósági nyilvántartásba vette, 
mint tartósan közérdekű alapítványt, 
23/1994. sorszám ala tt

Az alapítványhoz bármely belföldi és 
külföldi természetes és jogi személy 
csatlakozhat pénzbeU adományaival, il
letve devizával.

6. Az alapítvány képviselője: Sághy 
András lelkész, 9500 CeUdömölk, Ost
ffy Mihály tér 4.

Reménységgel és szeretettel várjuk a 
csatlakozást! Támogatást elfogadunk 
az OTP CeUdömölki Fiókjához 854- 
000574 számlaszámon.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

ÁDVENT: SENKI MEG NE TÉVESSZEN TITEKET!
Kol 2,1-7

A demokrácia -  amely nem az ember társadalmi berendezkedésének „csúcsa”, de nincs jobb -  lehetővé teszi az eszmék, szekták és vallásfilozófiai rendszerek szabad áramlását. Ennek eredménye, hogy hazánkban a történelmi egyházak mellett mintegy ötven vallási közösség nyert hivatalos bejegyzést az elmúlt években. Ilyenek többek között a Késői Eső Gyülekezet, a KRISNA-tudatú Hívők Közössége, a Csan Buddhista Közösség, a Hit Gyülekezete, vagy éppen a Jehova Tanúi, akik az egyedül üdvözítés és a kizárólagos igazság birtoklásának igényével lépnek fel. Ténylegesen a hívő keresztyén emberre egyik szekta sem veszélyes, de a névleges keresztyéneket „megtévesztő szavakkal félre lehet vezetni”.Egy evangélikus nógrádi faluban -  ahol a lelkész tudatosan készítette fel híveit a szektákkal szemben -  a háború utáni időkben falvakat járó Jehova Tanúit már a 
falu első házaiban „leszerelték” az egyszerű, de igét ismerő asszonyok. Nem azt mondták: „hagyjanak békén, van nekem vallásom, menjenek a paphoz, azzal vitatkozzanak”, hanem elővették a Bibliájukat és az igével cáfolták meg a Szentháromságnak, a karácsonynak tagadását, Krisztus 1914-ben történt visszatérését és királyi hatalmának megkezdését, bizonyos ételektől való tartózkodást, az úrvacsorának emlékvacsorává történő degradálását, az örökélet földi kizárólagosságának paradicsomi elképzelését stb. Végül azzal bocsátották el őket -  helyesen - , hogy mi nem Jehova Tanúi akarunk lenni, hanem Krisztus követői.Kisgyermek voltam, amikor megismertem őket és ma is tisztelettel emlékszem azon Tanúkra, akiket az ideológiai türelmetlenség börtönökbe zárt, mert nem vették kezükbe a fegyvert, mert vallási agitátorokra nincs szükség vallás nélküli társadalmat építő országban. Manapság is példaértékű aktivitásuk és összefogásuk, amelyet szervezetük megkövetel tagjaitól. De itt lépik meg az első helytelen lépésüket, amely következetesen tévtanítóvá teszi őket. Nevezetesen

a brooklyni központban működő Vezető Testület sajátos igei értelmezésén keresztül, a szervezet irányítja a tagságot és nem „Isten titkának, Krisztusnak ismerete, akiben van a bölcsesség és ismeret minden kincse”. A Hit Gyülekezete -  ez is amerikai -  tanításának is ott van az alapvető tévedése, hogy a Lélek kegyelmi ajándékainak egyike-másika kap prioritást (pl. nyelveken szólás), mintha a többi nem is létezne, Krisztus pedig egy lenne az aprószentek közül. Krisztus ismerete egyébként sem egyenlő lelki sugallatokkal.Nagyon fontos, hogy eljussunk a „teljes bizonyosságra, érettségre”. A tévtanítás az „éretleneket” kezdi ki, azok számára a legveszélyesebb. Nagy a feladatunk, szülőknek és az egyháznak, hogy „éretlen” gyermekeinket, ifjúságunkat felkészítsük, igei páncélzatba öltöztessük őket, hogy ne csapódhassanak holmi nyugati szektákhoz, vagy keleti vallásfilozófiai rendszerekhez.A Krisztus-ismeret a belé vetett bizalommal, hittel kezdődik. Általa ismerjük meg Istennek velünk és a világgal kapcsolatos akaratát. Általa leszünk szerető mennyei Atyánk gyermekei, országának örökösei és nem Jehova Tanúi.Már három szál ádventi gyertya ég. Hogyan várjuk az érkező Urat -  „hit áltál, amint tanultuk” ?
Kalácska Béla

IMÁDKOZZUNK!
Mennyei Atyánk! Áldunk, hogy Szent- 
lelked által bizonyságot teszel Fiadról, 
Jézus Krisztusról. Erősíts meg a tiszta 
hitben, hogy senki meg ne tévesszen min
ket és állhatatosan járjunk igéd világos
ságában, az Ür Jézus Krisztus által, aki 
eljött, aki él, és aki eljövendő. Ámen.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát hallhatunk a 
Kossuth adó hullámhosszán december 
12-én, hétfőn du. 13.30-kor. Előtte evan
gélikus koráljainkból hallhatunk m erte
tést, 13.20-kor.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 15.30-15.45-ig. 49 m-es rövid
hullám, 62,30 kHz. December 10. szom
bat: Missziói híradó -  december 11. va
sárnap: Ádventi áhítat -  Blázy Árpád. 
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

LELKÉSZAVATÁS 
1994. december 17-én de. 10 órakor 

az óbudai templomban Szebik Imre 
püspök lelkésszé avatja Németh Zol
tánt. Az érdeklődőket szeretettel hív
ják.

KARÁCSONYI AJÁNDÉK 
GYERMEKEKNEK!

M EGJELENT!
„Uram, taníts minket imádkozni” 
imádságos könyv gyermekeknek és 
szüleiknek, összeállította: Fcren- 
czy Erzsébet. Ára: 180,- Ft (ÁFÁ- 
val). Kapható az Evangélikus Köny
vesboltban (Üllői út 24. Szentkirályi 
u. sarok).

MEGHÍVÓ
A Magyarországi Luther Szövetség 

Budapesti Tagozata 
1994. december 19-én, hétfő este 

6 órai kezdettel
A Deák téri Evangélikus Egyház 

gyülekezeti termében
(Budapest, V., Deák tér 4 . 1. emelet)
KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁRT 

és KIADÓI KEREKASZTALT 
szervez, amelyen bemutatkoznak 

AZ EVANGÉLIKUS 
KÖNYVKIADÓK.

Az egyes kiadók könyvei a helyszínen 
megvásárolhatók.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.

MÉCSES SZERETETSZOLGÁLAT 
MAGYAR

BÖRTÖNPASZTORÁCIÓS
TÁRSASÁG FELHÍVÁSA AZ 

OLVASÓKHOZ
Négy esztendővel ezelőtt kértük elő

ször olvasóinkat arra, hogy karácsony 
szent ünnepe alkalmából küldjenek 
szerény csomagot a  börtönben élők
nek, azok közül is olyan embereknek, 
akik teljesen magányosak, családi, ro
koni, baráti kapcsolattal nem rendel
keznek. Olyanoknak, akik talán soha 
nem kaptak egy szerető jó  szót, és vala
kitől önzetlenül ajándékot.

Most ismét a Krisztust követő olva
sóinkat kéijük, hogy jelentkezzenek 
egyszeri karácsonyi csomagküldésre! 
Kéijük, hogy a csomagba néhány soros 
üzenetet (például: „Kedves István! 
Szenteste magáért is imádkozunk! Sze
retettel: Rozi néni”) íijanak.

A csomagküldésre a Mécses Szere
tetszolgálat központjában: 6753 Sze
ged-Tápé Heller köz 8. Telefon/fax: 
36-62/325 189 lehet jelentkezni. A je
lentkezőknek a csomagküldési enge

dély mellé részletes tájékoztatót és ki
töltött postai csomagszállító nyomtat
ványt küldünk!

DÖRGICSE-KŐVÁGÓÖRS 
A lelkészt hivatal telefonszámában a 

körzetszám megváltozott. A szám he
lyesen: (87) 344-348.

NAGYVELEG
Szeretettel kérem és várom iskolák, 

ifjúsági szervezetek, gyülekezetek je
lentkezését, akik a nagy velegi kastély
ba terveznének alkalmat (csendesnap, 
tanfolyam, tábor, evangélizáció, kon
ferencia, hitmélyítő alkalmak stb.) az
1995-ös évben. Jelentkezési határidő: 
december 28. Cím: Cserági István, 
8065 Nagyveleg, Kossuth u. 17., tel.:
06-22-409-606.

A FÉBÉ DIAKONISSZA 
EGYESÜLET KIADÁSÁBAN 

Túrmezei Erzsébet: Ragyogjatok 
szép csillagok című, gyermekek kará
csonyi ajándékozására alkalmas köny
ve, 220,- Ft-os áron kapható és meg
rendelhető a Sajtóosztályon (Bp. 1085 
Üllői út 24.) és Gubek Mária címén 
(2141 Csömör, Kossuth u. 1.)

AZ EVANGÉLIKUS
ÉRTELMISÉGI MŰHELY

legközelebbi munkaülése decem 
ber 16-án pénteken 18.30-20.30-ig 
a D eák téri Evangélikus G im názium  
dísztermében lesz (Bp. V., Sütő u. 
2.)

N apirend:
1. Előadás m egbeszéléssel: Egyé

ni felelősség a közösségi életben. 
Dr. Rókusfalvy Pál egyetemi tanár

2. Előadás m egbeszéléssel: Ak
tualitás az igehirdetésben. Dr. Ha
fenscher Károly, a Lelkipásztor 
szerkesztője

3. A kérdőívekre befutott vála
szo k  értékelése -  Poós László

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a 
Magyar Rádió elnöksége nívódíjban ré
szesítette a Bartók Rádióban harmadik 
éve futó Bach ka n tá tá i című műsort, 
melynek keretében vasárnaponként ke- 
rekasztal-beszélgetés folyt egy karmes
ter-zenetanár, egy zenetörténész és egy 
teológus részvételével. Evangélikus 
résztvevőként dr. Hafenscher Károly 
ka p o tt nivódijat a Zenei Főszerkesztő
ségtől. A díjak átadására december 1- 
én került sor.

ISTENTISZTELETI REND
Buda postán, 1994. december 11.

I ., Bécsikapu té r  de. 9. (ú rv .) Balicza Iván; 
de. 10. (ném et) D ietrich  T iggem ann; de. 11. 
(ú rv .)  (szupplikáció) R ihay  Szabolcs (teol.); 
d u . 6. H erczog  C s a b a ; X II., Szilágyi E. fasor 
24. de . 9. (szuppl.) R ihay  Szabolcs (teol.); 
M odori u. 6 . de . fél 10. C sizm azia  Sándor; 
P esth idegkót, I I., Ö rdögárok  u. 9 . de. fél 11- 
Szilas A tt i la ; Csillaghegy, III ., M á ty á s  kir- u. 
31. de. 10. B ozóky É v a ; Ó buda , III .,  Dévai 
B. M . té r  de. 10. B álin tné  V arsányi Vilma; 
Ú jpest, IV ., L eibstück M á ria  u. 36-38. de. 10. 
Blázy L a jo s; V ., D eák té r  4 . de . 9. (úrv.) 
P in té r  K á ro ly ; de. 11. (ú rv .)  D r. Cserhátiné 
Szabó  Izabe lla ; d u . 4. szeretetvendégség; 
V II., V árosligeti faso r 17. de. 11. (ú rv .) Szir
m ai Z o ltá n ;  d u . 6. (zenés á h íta t)  Szirmai 
Z o ltá n ; V i l i . ,  Üllői ó t 24. de . fél 11. K ertész 
G é z a ; V III., R ákóczi ó t 5 7 /b . de. 9. (szlovák) 
C selovszky F e ren c ; V III., K arácsony S . u. 
3 1 -3 3 . de . 9. K ertész  G é z a ; V III ., V ajda P. 
u. 33. de . fél 10. F ab in y  T a m ás  IX ., Thaly 
K álm án u. 28. de . 11. d r . R édey  P á l ; K őbá
nya , X ., K ápolna u. 14. de. fél 11. F ab iny  
T a m ás ; X ., K erepesi ó t  69. de . 8. d r . Szabó 
L a jo s; K eleniöld  X I., Bocskai ó t  10. de. 8. 
(ú rv .) M issu ra  T ib o r;  de . 11. (ú rv .)  M issura  
T ib o r;  d u . 6. M issu ra  T ib o r;  X I., Ném etvöl
gyi ó t  138. de . 9. F erenczy  E rzsébe t; Buda- 
hegyvidék, X II., T a rcsay  V ., u. 11. de . 9. 
(ú rv .)  K őszeghy  T a m ás ; de. I I .  (ú rv .) K ő- 
szeghy T a m á s ; d u . fél 7. T a k ács  József; 
X III., K assák  L ajos u. 22. de. 10. ifj. K endeh  
G y ö rg y ; X III ., F rangepán  u. 43. de . 8. ifj. 
K en d eh  G y ö rg y ; X IV ., Lőcsei ó t 32. de . 1 í. 
(ú rv .)  d r . Szabó  L a jo s; X IV ., G y arm at u. 14. 
de. fél 10. d r . S zabó  L a jo s; Pestú jhely , XV., 
Tem plom  té r . de . 10. B ízik L ász ló ; R ákospa
lo ta , X V , Ju h o s  u . 28. K istem plom  de. 10. 
S zabó  Istv á n ; R ákosszentm ihály , X V I., H ő
sök  tere  de . 10. d r . K a rn e r  Á g o s to n ; Cinko- 
ta , X V I., B a tthyány  L , u . de . fél 11. Szalay 
T a m á s ; M átyásfö ld , X V I., P rod  ám  u. 24. de.
9. Szalay  T a m ás ; R ákoshegy X V II., Tessedik 
té r  de . 9. F ű k e  S za b o lc s ; R ákoscsaba , X V II., 
Péceli ó t 146. de . 9 . (ú rv .)  K o s a  L á s z ló ; R á
koskeresz tú r, X V H ., P esti ó t H l .  de . fél 11. 
F ű k e  Szabo lcs; R ákosliget, X V H ., G ázon 
G yula  u . de . 11. K ó sa  L ász ló ; Pestszentlö- 
rinc, X V III., K ossuth  té r  3 . de . 10. H avasi 
K á lm á n ; P estszen tim re X V III., R ákóczi ót 
83. ref. tem plom  de. h á ro m n eg y ed  8. H avasi 
K á lm á n ; K ispest, X IX ., T em plom  té r  I .  de.
10. Széli B ulcsú; K ispest, H u n g á ria  ó t 37. de. 
8. Széli B u lcsú ; P estszen terzsébet, X X ., Ady 
E . u . 89. de . 10. G y ő ri J á n o s  S á m u e l; Csepel, 
X X I., D eák  té r  de . fél 11. L ehoczky  E n d re ; 
B udafok , X X II., J á té k  u . 16. de . 11. So lym ár 
G á b o r ;  B udaörs, (ref. im aház) de. 9. So lym ár 
G á b o r .

ÁDVENT 3. VASÁRNAPJÁN az 
oltárterítö színe: lila. A vasárnap dél
előtti istentisztelet oltári igéje: 
Lk 3,15-18; az igehirdetés alapigéje: 
Kol 2,1-7.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a TV1 karácsony első 
napján de. 11 órakor a Deák téri temp
lomból. Igét hirdet: dr. Harmati Béla 
püspök.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán karácsony 
2. napján, de. 11.05 órakor a Budapest- 
Fasori templomból. Igét hirdet: Szirmai 
Zoltán espereshelyettes.

Megjelent az Evangélikus Naptár 
1995. Kapható a Sajtóosztályon. 
Ára: 160,- Ft.

HALÁLOZÁS
Varenics Antalné (korábban: Zalat- 

nayné), az evangélikus országos pénz
tár volt munkatársa, november 22-én 
elhunyt. December 1-jén, csütörtökön 
az Óbudai temetőben Madocsai Mik
lós ny. budavári lelkész szolgálatával 
kísérték utolsó útjára.

Az élet és halál Ura magához szóli- 
totta dr. Kósa Pálnét, volt rákoskeresz
túri lelkész özvegyét, életének 79. évé
ben. A gyülekezetnek több mint 30 
éven át volt kántora. Még életének 
utolsó heteiben is látogatta a gyüleke
zet tagjait, és végezte a pénzbeszedők 
hálátlan munkáját. Temetése december 
2-án volt a Rákoskeresztúri temetőben. 
Az elhunytban Kósa László rákoske
resztúri lelkész az édesanyját gyászolja. 
Jézus mondja: Békességet adok nek
tek.

K ű lö n b e já ra tú  a lbérle ti sz o b á t keres fia tal 
n ő  B u d ap esten  vagy  k ö rn y ék én . T e l.: 1188- 
736.

Evangélikus
Élet

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó; TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadőhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 133-6438; 134-3567 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.

Index: 25 211 ISSN 0133-1302 

Szedés:
Fényszedö Központ Kft.
(940070/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVARI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési díj: fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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Ad v e n t
NEGYEDIK VASÁRNAPJA

O R S Z Á G O S
EVAN G ÉLIK U S

H ETILAP ÁRA: 25 Ft

Lelkünk sóvárogva várja az Urat, 
mert őbenne örül a mi szívünk. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Z s o l t  3 3 , 2 0 - 2 1

A TARTALOMBÓL

NYITOTT AJTÓ

CSAK KERESZT!

A JÖVÖ EGYHÁZA A SEGÍTÉS HELYE

Nem én vagyok...
Jn 1,19-28

... a fontos! Pedig ha én nem takarítanék, lehet, hogy az ablakon sem látnának ki... ha nem főznék, biztosan karácsonykor is csak rántott levest ennének. .. ha én nem spórolnék a családban, már régen koldusbotra jutottak volna...Karácsony előtti utolsó vasárnap az ember ráébred „fontosságára” : Szükség van rám! -  a családban, egyházban, a munkahelyen, hiszen annyi a teendő... Ha nem is vagyok már annyira nélkülözhetetlen, mint régen, azért van még egy-két fogás, amivel tudom fontosságomat hangsúlyozni.Ádvent negyedik vasárnapján az a Keresztelő János áll előttünk, aki nem fontoskodik. A jeruzsá- lemi elöljárók kérdésére -  „Ki vagy te?” -  konokul tagad: Nem én vagyok a Krisztus... nem én vagyok Illés, ... próféta sem vagyok... Életének nagy lehetőségét szalasztja el! Lehetett volna végre igazán jelentős személyiség! Népszerűségének csúcsán -  amikor mindenki ráfigyel -  a fővárosból követek keresik fel, még a prófétaságot sem vállalja. Nem vagyok...! -  hangzik konokul, keményen.Belesápadunk a válaszba, mert eszünkbe jut fontoskodásunk, minden áron való szereplésünk, s erre olyan jó alkalom ádvent negyedik vasárnapja, a „gyémántvasámap”. Ilyenkor egy kicsit mindenki megszorul idővel, pénzzel, energiával s eljátszhatjuk a nagy jótevőt, a pótolhatatlant, a „megváltót”...Miért ne játszhatnánk el, hiszen nálunk sokkal rosszabbak is eljátsszák szép sikerrel... Csak azért, mert nem vagyunk azok... Advent negyedik vasárnapja az igazi örömre, a közeli Jézusra mutat. O a Messiás! O a fontos, Rá van igazán szüksége a világnak!Keresztelő János úgy lesz igazán naggyá, legna- gyobbá az emberek között, hogy észreveszi azt, aki küldte! S nem érdekli a közvélemény, hogy minek tartják, mit gondolnak róla, marad, aminek küldték : egy „Hang”...Ez a Hang szólal meg karácsony előtti utolsó vasárnapon, amikor már mindenki fontos, fontoskodik. Kérdezi: észrevetted-e, hogy nem te vagy a fontos az ünnepen? -  a szorgalmad, spórolásod, süteményed ellenére sem? Tudod-e mondani: „Nem én vagyok” ..., mert életünk, létünk egyik nagy titka ez a mondat: Nem én vagyok...Világunkat már nem kell megváltani! Amikor mindenki vár, készül, nyüzsög, tülekedik, szerepelni akar... akkor nagy szükség lenne a „Hangra”, amely nem a maga fontosságát hirdeti, amely nem önmagában gyönyörködik, hanem a közeledő Jézusra hívja fel a figyelmet:
„Én a kiáltó hangja vagyok a pusztában: egyene

sítsétek ki az Úr útját..." (Jn 1,23)
Kertész Géza

TÚRMEZEI ERZSÉBET
Karácsony előtt

M. Feesche után németből

Legyünk egy kicsit csendben! Födje 
mély csend a sziveket: 
mert a sötét, elgyötört földre 
karácsony közeleg.
Jó, ha most lelkünk messzehagyja 
a hajsza, lárma mind.
Ne siessünk hangos utakra!
Karácsony lesz megint.
Kezem a jászol előtt szépen 
imára kulcsolom.
Nyomorúságom, szegénységem 
mind elpanaszolom.
Szívem kitárom: „Kérlek, add meg, 
ami nincsen nekem!
Csodáddal, csodálatos Gyermek, 
takard be életem!”
Hadd legyen szívünk boldog csöndje 
imádattal tele!
Újra leszáll a sötét földre 
karácsony éjjele.

LEGYETEK K ÉSZE N  A SZOLGÁLATRA!
Beiktatták a Budai Egyházmegye új elnökségét

„Nem visszafelé -  előre nézünk!" így kezdte igehir
detését Szebik Imre püspök november 19-én, szomba
ton délelőtt az óbudai templomban azon az ünnepi 
istentiszteleten, melyen a Budai Egyházmegye új el
nökségét iktatták be. A gyülekezetek szavazata alap
ján Bálint László óbudai lelkészt esperessé, dr. Győri 
Józsefet pedig egyházmegyei felügyelővé választották 
meg.

A beiktató istentiszteleten és közgyűlésen nagy 
számban jelentek meg a helyi gyülekezet tagjai mellett 
az egyházmegye gyülekezeteinek képviselői, országos 
egyházi tisztviselők és lelkésztársak, a családok tagjai.

A püspök igehirdetésének alapigéje Lk 12,35 verse 
volt. Felövezett derék és meggyújtott lámpás -  mind
két kép egyet üzen: Legyetek készen a szolgálatra! 
Két kipróbált ember áll be a munkába, mindketten 
évtizedek óta az egyházban felelősen tevékenykedtek, 
vezető posztokon is. Emellett hitben tapasztalt embe
rek, akik a család nevelésében, súlyos betegségben 
bizonyították hitük erejét. Most nagyobb felelősségű 
szolgálatra indulnak. Szép öröksége egyházunknak a 
kettős elnökség, a paritás. A szolgálat nem könnyű: 
ellenőrizni kell az egyházban folyó munkát, lelkésze
ket, felügyelőket, presbitereket és a gyülekezeteket. 
A ruha ne akadályozzon, övezzétek fel magatokat, 
hárítsatok el minden akadályt. Van, ami gátol. Az 
ember gyarlósága, a hektikus kor, a restség, a rossz 
példa, a korszellem... de előttünk áll a kereszt! Nem 
szabad megfeledkezni két dimenziós világunkban a 
harmadik dimenzióról. Szolgáljatok az evangélium
mal, ez megőrizte az egyházat a négy évtized alatt is. 
Kell a világosság, hogy ne tévelyegjenek, nagy a szek- 
tásodás veszélye. Az ige fegyelmező ereje fegyelmez
zen!

Világítson a lámpás, ragyogjon a hit fénye és a 
szeretet melege, legyen erős az egymáshoz tartozás.

Az eskütétel és megáldás után -  melyben a jelenlévő 
lelkészek is részt vettek egy-egy bibliai igével -  az 
egyházmegye közgyűlése kezdődött. Az istentisztele
ten ének- és zeneszámokkal is szolgáltak: Tátrai Vil
mos hegedűművész, Fülöp Attila, az Operaház magán
énekese, a budavári gyülekezet Schütz-kórusa és ka
maraegyüttese Csorba István vezetésével, valamint a 
gyülekezet kántora, Kovács Márta.

Bálint László esperesi székfoglalóját hálaadással és 
azzal a „szent remegéssel” kezdte, melyet átéltek 
mindazok, akik Istentől megbízást kaptak. „Új szol
gálatomat imádsággal szeretném kezdeni és imádság
gal akarom végezni... Ugyanakkor vallom -  ha egyéni 
Krisztushoz kötődő kapcsolatunkban elengedhetet
len is az imádság - ,  Isten mégsem „csak” imádságun
kért cselekszik... Mielőtt mi bármit tehetnénk -  ő már 
megcselekedte -  megváltotta ezt a világot bűnnek, 
halálnak hatalmából. Az evangélium, a jó hír, az 
örömhír ma is Isten világot és embert szerető cselekvé
séről tanúskodik... Van bűnbocsánat, van megújulás, 
van új kezdet, van lehetőség a másik elfogadására és 
befogadására, a felebaráti szeretet megélésére -  hit 
által. Ez a Krisztust követő hit nagyszerűsége és ne
hézsége.”

Beszéde további részében a küldetésről, az egyház

Az esperes eskütétele 

A felügyelő eskütétele

missziói szolgálatáról, a tanúságtételéről szólt. „Az 
evangélium hűséges továbbadása állandó és elmélyült 
teológiai munkát igényel.” A lelkészi szolgálat másik 
csomópontja az a missziói alkalom, mely a személyes 
lelkigondozásban valósul meg. „A látogatás nem csak 
a betegek és elesettek igénye -  hogy legyen valaki, aki 
rájuk figyel, aki meghallgatja, aki iránt van bizalma 
-, hanem minden emberé. Rohanó korunk szenved a 
társtalanságról. Nagyvárosban különösen is igaz, tö
megben élünk -  mégis magánosán.”

A lelkészek egymással való közösségét, fraternitá- 
sát, a gyülekezetek közötti kapcsolatot úgy is kell 
segíteni, hogy nyílt, őszinte testvéri légkörben tudjuk 
dolgainkat megbeszélni. Ezt a nyitottságot kérte más 
egyházak és felekezetek iránt is. Az evangélium to
vábbadása közös ügy. Az ökumené nem luxus. Egy
mást befogadó és elfogadó szeretettel kell élnünk. 
Örömét fejezte ki azon, hogy olyan korszakban élünk, 
amikor semmi sem gátolja szolgálatunkat, gyakorol
hatjuk hitünket, és vállalhatjuk Krisztus követését. 
Székfoglalóját e szavakkal fejezte be: „Kérem nem
csak munkatársaim együttmunkálkodó szeretetét, ha
nem mindenki imádságát, hogy megbízatásomnak 
megfeleljek. Hogy szolgálatunk ne csak emberi jó 
szándék maradjon, hanem Isten országa épülését és 
neve dicsőségét szolgálja.”

Az egyházmegyei felügyelő székfoglalóját önvallo
mással kezdte: „Azok közé tartozom, akik a háború 
utáni ébredési időszak gyermekeinek vallják magu
kat.” A feladat, mely előttünk áll, mérhetetlenül nagy. 
Nem magyarázhatunk mindent a múlttal. Csak egy 
megújult egyház maradhat fenn a jövőben. Kapuk 
nyíltak meg, de nem tudunk maradéktalanul megfelel
ni a kihívásoknak. Nem tudunk mindent megoldani, 
de kötelességünk értük felelősséget érezni.

Beszéde sok tekintetben összecsengett az esperes 
szavaival. Szólt a lelkipásztori magatartásról, segítő-

készségről. Fontos, hogy a gyülekezetekben élő kö
zösségek legyenek, melyek a munkának, a spirituális 
és anyagi terheknek egyaránt hordozói lehetnek. 
A népegyházi keretek nem lesznek visszahozhatok, de 
jó lenne megtartani mindazokat, melyek az evangé
lium hirdetéséhez, az emberek Krisztushoz vezetésé
hez, megtartásához segítenek, hogy a perifériára szo
rultakról sem kellene lemondani. Egy képpel fejezte 
be székfoglalóját. A vitorlás csak szélben tud előre 
hajózni. Hiába fújunk a vitorlára, attól nem mozdul 
meg. Tartsuk rendben az egyház hajóját, hogy ha a 
Szentlélek „sebesen zúgó szele” megérkezik, előrevi
gye hajónkat.

Szebik Imre püspök köszöntésében a most távozó 
elnökségnek mondott először köszönetét : Missura Ti
bor esperesnek, és dr. Müller Miklós egyházmegyei 
felügyelőnek. Az új tisztségviselőknek három utat je
lölt meg, melyen szolgálatukat végezhetik: misszió, 
szeretetszolgálat és ökumené. Mihályi Zoltán egyház- 
megyei jegyző a presbitérium nevében köszönte meg 
a távozóknak szolgálatát és kívánt áldást a szolgála
tot folytatóknak. Missura Tibor és Müller Miklós is 
csatlakozott az áldáskívánáshoz. Dr. Khirer Vilmos 
katolikus plébános Péter apostol szeretetét és Pál 
odaadó lelkesedését kívánta a szolgálatba indulók
nak.

Vendége volt az iktatásnak Ausztriából Werner 
Horn bécsi szuperintendens, aki üdvözlő szavaiban 
összetartozásunkról szólt és bejelentette, hogy decem
ber elsején az Ausztriai Római Katolikus Egyház be
lép az ökumenébe, mint teljes jogú tag és ezzel is az 
ökumenikus magatartás fontosságára hívta fel a'fi
gyelmet. A Pesti Egyházmegye nevében Szirmai Zol
tán espereshelyettes, a Budai Egyházmegye Lelkészi 
Munkaközössége nevében Köszeghy Tamás buda- 
hegyvidéki lelkész üdvözölte az új vezetőséget, és 
együttmunkálkodási készségét fejezte ki.

M egható búcsú Rákospalotán
Ünnepi istentiszteletre telt meg 

Rákospalotán a kistemplom 1994. 
november 27-én. Kiküldetése előtt 
utoljára szolgált igehirdetéssel sze
retett gyülekezetében Bolla Árpád 
esperes lelkész, hiszen december 6- 
tól a Sao-Pauló-i gyülekezet meg
hívására Brazíliában szolgál.

Bolla Árpád 40 éves lelkészi 
szolgálati idejéből 25 esztendőt töl
tött Rákospalotán. Előbb segédlel
készként, majd a palotaiak Duna
kesziről hívták vissza 14 éve, most 
már parókus lelkésznek.

Közegyházi feladatainak mara
déktalan teljesítése mellett hallat
lan energiával fáradozott a gyüle
kezet külső és belső megújításán. 
A külső munkák közül a teljesség 
igénye nélkül a következőket so
rolhatjuk : a kistemplom (Juhos u. 
28.) külső és belső tatarozása, 
elektromos hálózat teljes felújítá
sa, külső térvilágítás, új orgona 
építése; a nagytemplom (Régifóti 
út 73.) alagsorának víztelenítése, a 
kupola burkolatának kicserélése 
horganylemezre. Mindezeken túl 
felépíttette Közép-Európa talán 
legszebb parókiáját, és az engedé
lyezési tervek elkészíttetésével 
megkezdte a régi lelkészlakásból 
kialakítandó gyülekezeti szeretet
otthon építését, amelynek támoga
tására alapítványt hozott létre. 
A gyülekezet földterületére egy fa
házat építtetett, amelyben a gyógy
kezelésre hazánkba érkező külföl
dieknek (elsősorban erdélyieknek 
és ukránoknak) biztosított szál
lást. Bolla Árpád e külső, látható 
munkák szervezése során sohasem 
feledkezett meg arról, hogy sokkal 
jelentősebb a Szentlélek által indí
tott belső növekedés. Ennek érde
kében hűségesen hirdette a tiszta 
evangéliumot, és végezte a lelkek 
gondozását, az Evangélikus Egy
ház és a magyar nemzet elkötele
zett tagjaként. S hogy ez a munka 
sem volt hiábavaló, azt ezen az 
istentiszteleten lehetett igazán 
megtapasztalni: megható volt lát
ni, mennyire együtt érez a lelkész 
és a gyülekezet, ahogy az igehirde

tő meg-megrezdülő hangjára meg
indultak a könnyek a szemekből.

Csizmadia Pál felügyelő búcsúz
tatta szeretett lelkészüket, és meg
becsülésük jeléül Cseh Béláné es 
Matuz György testvérekkel együtt 
nyújtották át a gyülekezet ajándé
kát. A felügyelő az Ároni áldás 
első sorával bocsátotta el az új 
szolgálatra induló Bolla Árpádot. 
A gyermekek verssel és virággal 
kedveskedtek „Árpi bácsinak”. 
Végül a gyülekezet fennállva és ké
zenfogva énekelte az „Olyan örö
möt, mint a forrás...” kezdetű éne
ket.

A befejező imádságban Bolla 
Árpád így mondott mindenért kö
szönetét:

„Köszönöm Uram, köszönöm! 
Köszönöm papi szolgálatom aján
dékát, a múló pillanatban negyven 
évet. Köszönök mindent, amit lát
tam, hallottam, kaptam. Köszönöm 
a gyermekeket, a saját gyermekei
met, akiket játszani láttam, és a 
mások gyermekét, akiket megsze
rettem. Köszönöm az unokákat, és 
köszönöm a testvérek unokáit, akik

a nagyapjukat látták bennem, és 
úgy szerettek. Köszönöm az útköz
ben kapott számos „Adjon Isten”-t, 
a kézfogásokat, melyeket adtam, a 
mosolyokat, melyeket röptében 
küldtek felém. Köszönöm felesége
met, aki otthon várt engem, köszö
nöm diszkrét szeretetét, csöndes je
lenlétét. Hátteret biztosított annak 
a szolgálatnak, amit végeztem. Kö
szönöm ezt a templomot, amely f ö 
lö m  borul és véd. Köszönöm a fé 
nyes csillagokat, beragyogtak ak
kor is, magyar hazánk egére is, 
amikor minden elsötétült. Köszö
nöm és köszönjük együtt most az 
időt, amelyet adtál nekünk. Köszö
nöm és köszönjük együtt az életet, 
köszönöm és köszönjük együtt ke
gyelmedet. Köszönöm és köszönjük 
együtt Uram jelenlétedet, köszö
nöm és köszönjük együtt, hogy hall
gatsz szavunkra figyelmesen, hogy 
kezedbe veszed és elfogadod képes
ségeink csokrát, hogy átadd Atyád
nak. Köszönöm, Uram, köszönjük."

Köszönöm én is, hogy ott lehet
tem ezen az istentiszteleten.

Veperdi Zoltán

Lezárult az egyházi iskolák költségvetési 
támogatásának ügye

N ovem ber 20-i szám unkban tettük  közzé  az iskolafenntartó történelmi 
egyházak nyílt levelét, melyben a támogatás összege körül kia lakult vitában 
állást fog la lnak. E  m ostani nyila tkozat lezárja az ügyet.

NYILATKOZAT
Az MKM szakértői és az iskolafenntartó történelmi egyházak 

szakértői 1994. november 29-én egyeztető megbeszélést tartottak az 
egyházi közoktatási intézményekben tanulók képzési költségeiről.

Megállapították, hogy korábbi számításaik során nem azonos 
adatok figyelembevételével, eltérő számítási eljárást alkalmazva 
kaptak eltérő értékeket az egy tanuló képzési költségének meghatá
rozásakor.

Mindkét fél szakértői megegyeztek abban, hogy a tömegkommu
nikációban korábban megjelent képzési költségből (143 000 Ft) a 
központi költségvetés 1994-ben 97 000 Ft-ot fedez az egyházi isko
lák tanulói számára.

Szükségesnek látják, hogy az egyházi iskolákat érintő adatok 
nyilvánosságra hozatala előtt mindig egyeztessenek.

E nyilatkozat közzétételével mind az egyházak, mind az MKM a 
kialakult vitát lezártnak tekinti.

i



E j v a n g e í t i c t t s  • i s l e t  19*h ; d ec em b er  19.

GYERMEKEKNEK . T A L 0 K N A K

Ilyenkor Karácsony előtt Anya keze soha nem tétlen.O, ha várnia kell is valamire, akkor is mindig szorgoskodik. Várjon akár az orvosra, a vonatra, a megérkezésre, vagy a fiún kezdetére, kezében ott a kötőtű, vagy a hímzőfonál, s készülnek a hasznos és szép ajándékok.Szerinte -  „a várakozás nem tétlenkedés!”Én most leginkább már a Karácsonyt várom.Titokban, ha nem látják a többiek, én is ajándékokat készítek. Anyáéknak, és a testvéreimnek. Rajzok és bábok sorakoznak rejtekhelyükön, a szekrényben, a ruháim mögött.És valahol tényleg igaza van Anyának. A készülődés megszépíti a várakozást, s már előre megérezhetek valamit abbéi az örömből, amit majd maga a Nagy Nap jelent

INGRID SJÖSTRAND:

Mikor sötétedni kezd, 
akkor jé sétálni.
Járom az utcát, 
belesek az ablakokon.
Az emberek odabenn 
úgy mozognak az ablak mögött, 
mint halak az akváriumban, 
ha felgyújtjuk benne a lámpát.
Mikor egészen sötét lesz, 
jé beúszni
a saját akváriumomba.
Valaki mondja: Szervusz.
Hol jártál?
És felelek: Csak úgy sétáltam.
És arra gondolok, hogy most én is 
hal vagyok a kivilágított tartályban, 
és azokra gondolok, akik belesnek, 
akiknek nincs fénytartályuk, 
ahol melegedjenek.
Mind a rókákra és a nyulakra, 
az otthontalan macskákra 
és emberekre.

A g y erm ek  rovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyünk, Petőfi u. 359.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI
• •
O sszerakós

Ma egy nagyon egyszerű feladvány vár rátok. Egy a betlehemi jelenetet ábrázoló képet darabokra vágtam, a részleteket összekevertem, sőt, az is előfordult, 
hogy egy-egy képdarabka megfordult. S hogy egy kicsit nehezebb legyen összeraknotok a képet, a részletek közé becsempésztem két olyan darabot is, amelyik nem passzol, nem illeszkedik a többi közé. Sok örömöt kívánok mindannyiotoknak a kép összeraká
sához, s ha engem is meg akartok örvendeztetni, akkor küldjétek vissza azt a két részletet, amelyik nem 
illett a többi közé!

ID. HARMATI BÉLA:

Karácsonykor

Ünnepe a szeretetnek,
Isten hozott szép Karácsony! 
Boldogságot, békét árassz, 
Szerteszét a nagy világon.

O, hozd meg azt mindenkinek, 
Miért küzdött, mire vágyott,
S  hol nem lángol még szeretet, 
Minden szívben gyújts világot!

Miért van az, hogyha valakivel kapcsolatot létesítünk, akár ismeretséget, akár barátságot, többnek gondoljuk azt, amit annak az embernek jelentünk? Mert saját magunk körül forgunk? Miért kell egy buktató, ahol rádöbbenünk kicsinységünkre? Csalódunk abban az emberben, pedig talán mi értékeltünk túl valamit. Már a jövőt akartuk a jelenbe hozni. És emiatt 
elúszik sokszor az az ígéretes, kedves jövő...Olyan furcsa ez: barátság. (A szerelemtől talán csak egy dolog választja el: a testiség.) Felnőttel 
egy fiatal nem létesíthet baráti kapcsolatot. Talán vannak kivételek, de a környezetben így vagy úgy vannak akadályok. Megbénítják a 
kapcsolatot. Egy látott beszélge-

ÓR(I)ÁSOK
tés, egyetlen hallott szó, vagy csak egy hír milyen fékező erő... Min múlik egy kapcsolat! Ebben is hasonlít a szerelemre. Féltékenység a javából. És miért? Mert a két ember között valami miatt nem volt meg az összhang. Nem az volt minden vonatkozásban, amit elképzeltek. De miért? Mert túl sokat feltételeztek egymásról...Barátság egy fiú és egy lány között. Lehetséges? De itt nagyon sok félrevivő sín van. Életveszélyes néha félremenni. Azután az egyenes sín is elfogy. Talán csak lusta
ságból... Pedig az igaz barátság bíráló -  szerető -  segítő. És a szerelem „ügyét” is meg lehet beszélni. (Kívülállóként!) Sőt... mindent, 
nyíltan! Fiú és lány között is. Akiknek már megvan a párjuk.

Úgy is! Csak félre ne kanyarod
junk. .!Barátság... kit érdekel?!? Felnőttek, gyerekek, férfiak, vallásosak, fanatikusok, betegek, mozgássérültek, öregek, EMBEREK! Ne legyünk féltékenyek, ne szakadjanak meg kapcsolatok! Ne 
törjenek le fákról az ágak! És ne tapossuk el a füvet.De eltapossuk. Mert menni kell. Mert fejlődni kell. Mert a múltnak 
el kell múlnia, a jövőnek meg kell születnie. Hiába szeretném, hiába szeretnénk, hogy maradjon meg 
valami. Velünk legyenek bizonyos személyek. Nem lehet! Mert le kell taposnunk a füvet. Mert emberek vagyunk. Mert emberek vagyunk?

Sz. E.

Nyári táborozás a CVJM-nél
Történetünk tavaly nyáron kezdődött. Az Evangélikus Élet hetilapban olvastam egy hirdetést, melyben az állt, hogy ki lehet menni Németországba ifjúsági táborba. írtam Novák Évának, aki megadta Max Hamsch címét. Miután megkaptam a címet, azonnal írtam is neki. Max Hamsch örömmel vette tudomásul, hogy ki szeretnék menni a táborba. Válaszlevelében küldte a táborkezdés időpontját is. Miután válaszoltam, egyre gyorsabban peregtek az események, és természetesen az idő is. Egyedül nem akartam kimenni 2 hétre lakhelyemtől mintegy 1000 km-re, így kisebb bonyodalmak után sikerült 

útitársakat is találnom, unokatestvéreimet (így összesen négyen utaztunk ki: 2 lány és 2 fiú). Istennek hála a nem mindennapi lehetőségért, és azért is, hogy ez meg is valósulhatott. Az utazást magunk szerveztük meg.
Elérkezett az indulás napja. Célunkat busszal (Münchenig), majd vonattal (Ulm-Tutlingen) közelítettük meg. Egy kicsit hosszúnak tűnt, és talán az is volt, de megérte. 

Leszállóhelyünkön, a vasútállomáson Max Hamsch várt bennün
ket, rövid bőrnadrágban, nyakkendővel a nyakában. Első látásra furcsának tűnt, de még nem ért 
véget a kellemes meglepetések sora. Ő vitt ki bennünket a táborba. Azért ki, mivel a táborok nem rög
tön a lakott terület mellett voltak. Mindig valamelyik erdő szélén, ami már magában is hangulatos. Először a lányokat tettük ki a táborhelyüknél, utána mentünk a mi 
táborunkba. A táborba érkezve, az első, amit észrevettünk, hogy mindenki mezítláb volt. Nekünk is ezt a példát kellett követnünk. (Meg lehetett szokni.) A táborban egy nagyon rendes sátorvezetőnk volt. Sokat segített abban, hogy értsük azt, amiről ők beszélnek. A napi programunk általában úgy kezdő

dött, hogy reggeli után a sátrakban 
kellett rendet rakni. Ezt a rendcsi
nálást pontozták. Az ún. Lagerar
beit (ez a sátorban a rendrakás, 
fagyűjtés volt) után közös biblia
óra két, illetve három csoportban. 
Azért kell kihangsúlyozni, hogy 
közös, mivel reggeli előtt volt egy 
rövid áhítat, amit a sátorvezető 
tartott. A bibliaóra után játék volt 
ebédig. Ez kb. egy órát tett ki. Ter
mészetesen ez is verseny formájá
ban zajlott. Ebéd után rövid pihe
nés, vagy úgy is fogalmazhatnék, 
hogy felkészülés a délutáni túrára, 
illetve játékra, mivel voltak kisebb- nagyobb játékos túrák is. Elmond
ható tehát, hogy a délutáni progra
mok is változatosak voltak. Este 
vagy a tábortűz körül, vagy a jur
tákban meséltek nekünk. Ezek a mesék nem közönséges mesék voltak. Mindegyikben volt valami tanulság. Természetesen nem mindig így teltek napjaink, hisz voltunk 
egésznapos buszos és gyalogos kirándulások is.Második alkalommal ugyancsak unokatestvéreimmel, de ekkor már csak hárman (3 fiú) voltunk kint. Ekkor már nem csak 
egyszerű táborozóként. Egyik unokatestvérem például tábori szertáros volt. Ez nem kis felelősséggel és természetesen munkával

járt. Én sátorvezető voltam. Nyolc német diákra kellett felügyelnem, 
vigyáznom rájuk. A felügyeletem alá tartozó diákok átlagéletkora 10 év körül volt. Ezek a dolgok természetes, hogy nem voltak könnyűek, de megérte. Két teljes hétig csak németül kellett beszélnünk. Ugyan beszéltünk egymás
sal magyarul, de ha valamit szerettünk volna csinálni, enni, inni, azt csak németül tudtuk közölni.

Hogy miért is voltak ennek ellenére jók ezek a táborok? Sokáig lehetne sorolni az okokat. Többek között azért, mert sok diákkal ismerkedtünk meg, akikkel továbbra is tartjuk a kapcsolatot. Nem 
volt hátrányos a nyelvtanulás szempontjából sem. Azt nyugodtan lajelenthetem, hogy nagyon jó táborvezetőnk volt Max Hamsch. Mivel tavaly mi voltunk az első magyarok, akik ilyen táborban részt vehettek, ő is és mi is nagyon örültünk, hogy idén is ott lehettünk. Nagy dolog volt továbbá számunkra azért is, mivel magya
rok között mi tettük le először a CVJM nyakkendővizsgáját, így tagjai lettünk a CVJM-nek. Ezáltal úgy éreztük, hogy mi is beletartozunk abba a közösségbe. Jó volt továbbá az is, hogy két hétig Isten igéjét hallgathattuk minden nap. 
Jó volt, mert megismertük más ország fiataljait, játékaikat, beszélge
tési témáikat és magukat az embereket is. Megismertük Németország egyes részeit: kastélyokat, vá
rakat stb...Úgy hallottam, hogy idén (1994- ben) rajtunk kívül is voltak olyan 
magyar fiatalok, akik részt vettek ilyen táborban. Ezúton bátorítok 
másokat is arra, hogy próbálják ki ezt a lehetőséget, így erősítve a két nemzet, és nem utolsósorban a két 
szervezet (MEVISZ-CVJM) közötti kapcsolatokat.

Kalincsák Balázs

H etvenöt éve született dr. Terray Barnabás
Az evangélikus Terray-család az évszázadok folya

mán sok pedagógust adott az országnak. Soraik közül 
a XX. században dr. Terray Barnabás emelkedett ki.

Édesapja: Terray Gyula (1879-1940) erdőtanácsos 
volt. 1908-ban vette feleségül Merényi Laurát 
(1891-1979). Házasságukból öt gyermek született. A fiúk közül Terray Barnabás volt a harmadik. 1919. 
december 18-án látta meg a napvilágot.

A kis Barnabás a miskolci evangélikus gimnázium
ban kezdte meg tanulmányait. Később a tanítóképzőbe ment át és ott érettségizett 1938-ban. A háborús 
években katonai szolgálatot teljesített. Ezért pedagó
gus tevékenységét csak 1945 őszén kezdhette meg. 
Tiszaigaron, Zsadányban, majd Szentesen tanított. 
Mint kitűnő pedagógust, 1955-ben az egri pedagógiai főiskolára nevezték ki. Innen azonban két év múlva 
eltávolították, 1956 őszi forradalmi tevékenysége miatt.

1957-ben Kartalra, majd onnan 1959-ben Aszódra 
került. Az ottani Petőfi Gimnázium magasabb szelle
mi színvonalat képviselt eddigi iskolai munkahelyei
nél.

Az 1959-es év más tekintetben is fontos fordulatot 
jelentett életében. Ekkor kezdett tudományos tevé
kenységgel foglalkozni. Gyakran járt be az Evangéli
kus Országos Levéltárba. Itt sok segítséget kapott dr. 
Sólyom Jenőtől. „Ő volt a mentorom” -  mondta később nem egy alkalommal. Tudományos munkájához 
ugyancsak sok tanácsot és segítséget adott nagybáty
ja: dr. Merényi Oszkár, neves irodalomtörténész (az 
epeijesi evangélikus kollégium egykori diákja) is.

Első tudományos próbálkozása nem sok sikerrel 
járt. 1961-ben egy országos pályázatra adott be nagy 
tanulmányt dédnagyapjáról, Terray Károly múlt szá
zadi neves pedagógus-filozófusról. Ezt a munkáját 
azonban nem értékelték. „Akkoriban egyházi (!) isko
lák kiválóságairól írni ideológiai hiba volt” -  állapí
totta meg később ironikusan.

Több sikert aratott helytörténeti munkáival. Az

aszódi Múzeumi Füzetek közölték több tanulmányát 
az itteni iskolák múltjáról (köztük Pe/ő/z-vonatkozá- 
sú írását is). E biztató kezdetek után adta be disszertá
cióját és 1965-ben Szegeden bölcsészdoktorrá avatták.

1966-ban Dunakeszire került. Itt különösen megbe
csült tanár lett. A diákságot hazafias érzésre és ember
ségre nevelte. Sok tanuló észrevette tanárának evan
gélikus vallásos meggyőződését. Óráin hangsúlyozta 
egyházunk fontos szerepét a magyar szellemi élet múltjában.

Közben neveléstörténeti tudományos munkássága 
még jobban kibontakozott. 1966-ban az Irodalomtör
téneti Közleményekben jelent meg tanulmánya Köl
csey és a pozsonyi tanulóifjúság kapcsolatáról; itt végre már írhatott Terray Károlyról is.

A 60-as évek végén és a 70-es években számos újabb 
neveléstörténeti munkája látott napvilágot. Sokat foglalkozott például a felvidéki gimnáziumok múltjá
val, kiemelve benne egyházunk szerepét. Az Evangéli
kus Országos Levéltárban pedig számos adatot talált 
a miskolci és a Selmecbányái evangélikus iskoláról. 
Ezekről egy-egy tanulmányt írt. (Mindkettő még csak kéziratban van meg.)

Dr. Terray Barnabás felfigyelt az 1710 táján kelet
kezett Rezik-Mattheidesz-íéle Gymnaziológiára, mely a hazai evangélikus iskolákról szólt. Kordován László 
neveléstörténész az ő biztatására adta ki erre vonat
kozó füzetét 1988-ban. (A mű bevezetőjében köszöne
tét is mondott ezért dr. Terray Barnabásnak.)

1979-ben ment nyugdíjba. Élete utolsó éveiben 
Veszprémbe költözött. Cikkeket írt a megye múltjá
nak kiválóságairól, így Haubner Máté evangélikus püspökről is.

72 évesen ragadta el a halál soraink közül 1991. 
június 24-én. A sajtóban nekrológok jelentek meg róla (így lapunk 1991. július 21-i számában is).Érdemes kiemelni, hogy közeli hozzátartozói is je
leskednek íráskészségükkel, öccse, Terray László

Norvégiában él. Az evangélikus egyházban nagy te
kintélynek örvend, sok száz írása révén is. Leánya: 
dr. Terray Jusztina orvosnő pedig egészségügyi tárgyú 
cikkeket publikál.

Dr. Terray Barnabásról tisztelői és barátai nem 
feledkeznek meg. Nemrég, november 4-én egykori iskolájában, a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
ban nyílt nagyszabású kiállítás életéről és munkásságáról. Reméljük, ezt a kezdeményezést másutt is kö
vetni fogják.

Dr. Merényi László

E g y  k iá l l í t á s ,  e g y  m ű v é sz  -  
k é t  k ö l tő  s o r a in a k  tü k r é b e n

„Tanár a z én apám . H a já r  a  vidéki 
városban, gyerm ekek  kö szö n tik  ősz fe jé t, 
kicsinyek  és nagyok,
régi tanítványok, e lm últ időkre em lékezve, lassan 
leveszik k a la p ju k ..."

(Kosztolányi Dezső)

A. Tóth Sándor festőművész legutóbbi kiállítása megnyi
tásán elhangzott megemlékezések hallatán Kosztolányi sorai 
jutottak eszembe és kisértek a képek előtt is. M eze i O ttó  
művészettörténész és az egykori tanítványok, pápai barátok 
közvetlen hangja, szeretetteljes emlékezése olyan hangulatot 
teremtett az Árkád Galériában (volt Fényes Adolf terem), a 
születése 90. évfordulóján rendezett emlékkiállításon, hogy 
szinte azok is maguk előtt látták a művészt, akik soha nem 
találkoztak vele. Tájképei, városképei, változatos figurái, 
íróportréi, grafikái, könyv-címoldalai nemcsak jó  meglátásá
ról tanúskodnak és nemcsak a művészt, az embert, -  a 
humanistát is bemutatják. (Erről tanúskodik Búza Barna 
kitűnő bronz domborműve is, melyet 1991-ben az újrainduló 
pápai Református Gimnázium megnyitóján lepleztek le.)

A kiállítás ismertetése helyett legyen a művésznek, a tanár
nak -  akinek oly sok kis tanítvány köszönhette az indulás, az 
inditás adta biztos lépéseit, a pályára irányítást, a munka, a 
hivatás szeretetét, -  legszebb értékelése Csoóri Sándor 1991- 
ben elhangzott emlékbeszédének néhány kiragadott sora: 

„Ma már tudom, hogy nemcsak a diákéletem, de a későb
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bi is másként alakul, ha a szorongásaim és a csodálkozásaim 
metszéspontján, ama bizonyos mitológiai keresztúton, nem 
az a férfi, nem az a tanár, s nem az a művész áll, akit most 
nekem kell föltámasztanom... Ha diákéveimre most hátra
nézek, egyetlen olyan izzó szellemű tanárt se látok föl-alá 
sétálni a padsorok között, mint amilyen ő volt. Átható kék 
szemével még a homlokcsontokon is átlátott: át a gyöngesé- 
geinken, a féligazságokon vagy a korán besötétedő remény
ségen. .. Nem hallgathatom el, hogy ez a jellemet és szellemet 
csigáztató, szigorú tanár a Gimnázium falain kívül minden 
tanárunknál közvetlenebb tudott lenni. Főcserkész volt, a 
rövidnadrágos Teleki Pál híve, természetjáró és természet
imádó, akit egyszerre nevelt a Lomnici csúcs és egy fűszálon 
hintázgató, réti szöcske... Nem tudom, hány festményt, gra
fikát, linóleummetszetet gyűjtenek össze pápai barátaim és 
a család az emlékkiállításhoz. De azt tudom, ha az a huszon
öt-harminc festmény ott lesz a falakon, amelyet én emlékeze
tem múzeumában őrzök, a Madonnától kezdve a Disznóvá
gásig, a Kőfaragón át a Hólapátolóig, a Mosónőig, az Evő 
emberig, akkor ez a kiállítás nemcsak emlékrendezvény lesz, 
de megkésett igazságszolgáltatás is egy félbemaradtságában 
is jelentős művésznek.”

Az újabb kiállítás szép óráiban meg kell említeni a fiát is, 
dr. Tóth Gábor Sándor fogorvost, aki évek óta rendezi a 
kiállításokat alázatos tisztelettel, szeretettel, mert ö is hiszi 
-  mint Kosztolányi fent idézett versében írta -  

„A z én édesapám az em berek apja 
s  én az em bereknek testvére vagyok.”

Sebeiken Pálma

)
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N yitott ajtó -  Börönte M ártának A jövő egyháza a segítés helye
November kilencediké, szerda 

délelőtt. Szokatlan időpont lel
készavatás számára. Ezen a napon 
a rákospalotai gyülekezetben tar
totta munkaközösségi ülését a pes
ti egyházmegye lelkészi kara, s en
nek nyitányaként a kistemplom- 
ban dr. Harmati Béla püspök lel
késszé avatta Börönte Márta vég
zett teológust. Az ünnepélyes alka
lom, s a dolgos hétköznap össze
kapcsolása azt eredményezte, hogy 
csaknem teljes számban együtt 
voltak az egyházmegye papjai. 
A kistemplomot megtöltő gyüleke
zetben a lelkészjelölt családján kí
vül ott voltak a rákosszentmihályi 
felnőttek és gyermekbibliakörö- 
sök, Siló lakói Piliscsabáról, vala
mint csoporttársak a mentálhigié
nés posztgraduális képzésről. Már
ta ott folytat tanulmányokat a 
Teológia befejezése után.

Elkezdődik az ünnepi istentisz
telet. A püspökön és a templom 
lelkészén, Bolla Árpád esperesen 
kívül dr. Cserháti Sándor profesz- 
szor áll az oltár előtt. Urunk útjai 
kicsi templomunkban sokszor 
nyomon követhetők, ő eskette 
Márta szüleit, s keresztelte Mártát 
páhi lelkészi szolgálata során.

Feltűnik, hogy nem a lelkész
avatáskor megszokott énekeket 
énekeljük. A „Hagyd az örök Is
tenre minden te utadat" (342) ének 
egyik sofa így hangzik: „Ránk jó
ságod, áldásod bőséggel öntö
zöd..." Erről eszembe jut, hogy 
Márta a debreceni kollégiumban 
végezte a gimnáziumi éveket, ott 
jutott hitre s döntött a lelkészi 
szolgálat mellett. Ezután a ceglédi 
majd a gödöllői gyülekezetben ér
lelődött felnőtt keresztyénné, s a 
teológus évek alatt Gödöllőn, 
majd Rákosszentmihályon nőtt be
le az egyházi szolgálatba a gyerme
kek és az öregek között. S közben 
embert próbáló nehéz életút... „De 
a „ború” is, a „fényözön” is az atyai 
kézből szállt reá. Mindezekre válasz 
volt az ének szava: „Megyek, amer
re utam kijelölted...” (356).

Az igehirdetés Jel 3,8 alapján a 
lelkészi szolgálat előtt kinyitott aj
tókról szól. „Minden nyitott ajtó a 
kegyelem jele” -  mondotta a püs
pök. Sokféle lehetőség áll az egy
házban szolgálók előtt, ezek közül 
Börönte Márta már többfélét 
megpróbált, mozgássérültek kö
zött tevékenykedett, gyermekek
nek bábjátékokat tanított be, a 
MEVISZ hittanversenyeit szervez

te -  nem is egyszerű dolog megta
lálni a sok közül a fontosat vagy 
éppen a legfontosabbakat, pedig 
rangsorolnunk kell, hiszen kevesen 
vagyunk. S a keveseknek kell elvé
gezniük a sok feladatot.

Aztán hangzanak a jól ismert s 
mégis mindig új igék az evangé
lium szolgálatáról. A lelkészjelölt 
elmondja az Apostoli Hitvallást... 
Micsoda utolérhetetlen szöveg, 
egyszerre milliók közös kincse, s 
ugyanakkor mintha most szákad

na ki Márta szivéből... Majd az 
eskü, az avatás, ajelenlévő szolga
társak áldó igéi. Új szolgatársunk, 
legyen erősséged az a Jézus Krisz
tus, aki Jó Pásztor (Jn 10,14), aki 
szőlőtő (Jn 15,5), akinek kegyelme 
neked is elég (2Kor 12,9). „Erősöd
jél meg a kegyelem által -  Krisztus 
Jézusban!" (2Tim 2,1).

Az együttlét a gyülekezeti te
remben fogadással folytatódott. 
Csak Isten tudja, hányán szapo
rították az áldó igék sorát, meg

toldva testvéri- 
baráti öleléssel... 
Együttörvendező 

jelenlétük bizony
ságtétel is volt ar
ról: „Nehéz itt fö l
di pályánk, Könny 
lepi és tövis, de 
örök pálma vár 
ránk, Utunk a 
mennybe visz!" 
(Ékv. 342,7)

Zászkaliczky Pál

Testvéregyházunk, a Bajor 
Evangélikus Egyház november 
20-25-ig tartotta zsinati ülését Co- 
burgban (NSZK).

Dr. Dieter Haack zsinati elnök 
bevezetése után a tartományi egy
ház püspökének, v. Loewenich püs
pöknek részletes évi beszámolójára 
került sor: Nyitott és érthető Egy
ház címen. A bajor egyház püspö
ke részletesen végignézte és bemu
tatta egyháza jelenét, örömeit és 
gondjait, majd kifejtette terveit a 
jövőre nézve, nem kendőzve a vár
ható nehézségeket sem. A kihívá
sokra megfelelően kíván egyházá
val válaszolni az értelmes hit forrá
saiból merítve, egyes feladatokra 
koncentrálva, az egyház struktúrá
ját újra értékelve és az anyagi for
rásokat komolyan felmérve. -  
A jövő egyházát a segítés helyének 
nevezte -  ez a segítés sokféle: a 
menekülteknek szóló menedék
nyújtástól, a megszokott diakóniai 
munkán át, a munkanélküliek va-

Csak kereszt!
Emléktábla-avatás Edvén, Edvi Illés Gergely gályarab emlékére

Gyülekezetünkben tavaly tartottuk 
templomunk szentelési ünnepségét. Az 
idei év is ünnepként marad meg emlé
kezetünkben. Köszönetképpen, a hála 
jeléül a falu nevét viselő gályarab- 
lelkész, E dvi Illés G ergely emlékére 
szeptember 4-én gyülekezetünk emlék
táblát avatott.

Mennyire megható: évszázadok táv
latából emberek szólítanak meg ben
nünket, arcvonásuk ismeretlen szá
munkra, amit ismerünk és tudunk, az 
egy évszám, mondatok és hitvalló élet 
-  és ez nekünk, késői utódoknak elég. 
Ezzel az érzéssel és tisztelettel gondo
lunk gyülekezetünkben Edvi Illés Ger
gelyre.

Emléktáblákon két évszám szokott 
szerepelni, a születési és életük utolsó 
pillanatának éve. Sok emléktáblán ez 
még úgy is kiegészül, hogy a születési 
évszám előtt csillag látható, a halál idő
pontja előtt kereszt áll. Edvi Illés Ger
gely emlékét őrző táblán csak kereszt 
található, születési időpontja a múltba 
vész. Kereszt! Edvi Illés Gergely életét 
mennyire meghatározta a kereszt. 
A reformáció keresztre, Isten igéjére 
rámutató, életet átformáló ereje, ami 
Edvi Illés Gergely életét is életre és ha
lálra áthatotta. Kereszt! Edvi Illés Ger
gely életét tudta adni Isten ügyéért, az 
evangéliumért.

Szeptember 4-én, vasárnap, kelle
mes, napfényes őszi idő volt. Az ünnep
re gondolva, Luther szava jutott 
eszembe: „a fe lh ő k  fe le t t  m indig sü t a 
nap."  Ez a szép idő még szebbé, emlé
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kezetesebbé tette ünnepünket. Sokan 
sokfelöl jöttünk, hogy ünnepeljünk.

Edvi Illés Gergely lelkész volt. Életé
re Istent dicsérve istentiszteleten emlé
keztünk meg. Sokan ünnepeltünk, so
kan szolgáltunk az istentiszteleten, ez
zel is kifejezve tiszteletünket azok felé, 
akik a reformációt életüknek tekintet
ték.

Az istentisztelet bevezető részét Bé
res László  helyi lelkész végezte. Énekel
tünk, szívből szólt az ének.

A börtön nehéz körülményei között 
hányszor meríthetett erőt az énekek 
szövegéből és dallamából. Az igehirde
tés szolgálatát Z oltán  László  ny. lelkész 
végezte, aki sokat tett azért, hogy Ed
vén ma ez az emléktábla áll. Igét hir
detni és igét hallgatni egyaránt öröm. 
Milyen öröm lehetett ez a reformáció 
idejében, amikor saját élő nyelvükön 
hallották és dicsérték Istent. Ahogyan 
Jézus Dávid Fia volt, úgy Edvi Illés 
Gergely és mi, mindannyian Isten gyer
mekei vagyunk. Az igében figyelmezte- 
tőleg hangzik el a meghasonlás, az ön

magunkkal való meghasonlás -  aki Jé
zust tekinti élete alapjának, annak ettől 
nem kell félnie. Az igeszakasz befejező 
mondatát Edvi Illés Gergelyre gondol
va, így fogalmazhatnánk: „Istennel 
volt, véle g yű jtö tt."

Istentisztelet után ünnepségünk a 
templomtorony falánál, az emléktáblá
nál folytatódott. D r. Fabiny Tibor egy
háztörténész professzor tartott elő
adást a történelmi háttérről, a reformá
ció magyarországi virágzásáról, az el
lenreformációról és a gyászévtizedről, 
melyben hűséges kitartása miatt Edvi 
Illés Gergely rabságot szenvedett, gá- 
lyarabságra adatott. Történelmi ka
paszkodóként az ismert történelmi év
számok mellett számunkra segítség a 
malomsoki gyülekezet, ahol lelkészi 
szolgálatát végezte. Ismerjük halálá
nak évszámát: 1675. Itáliában, a gályá
ra hurcoltatva, lelte halálát Kaprakot- 
ta falu határában. Élete éveinek száma 
több mint 70 esztendő volt. Fiatal fel
nőttkorát és életének végét nem tudta 
más nélkül elképzelni, csak az élő Is
tennel.

Amikor valakitől búcsúzunk, akkor 
szeretetünket virágcsokorral is kifejez
zük. Számunkra a pillanat most érke
zett el, hogy az emléktáblánál elhelyez
zük virágainkat és koszorúinkat. A he
lyi edvei gyülekezet nevében Horváth  
Im réné gondnok, a malomsoki gyüle
kezet nevében H . Szabó  Lajos, az edvei 
katolikus egyházközség nevében L u 
kács Im re  esperes, az edvei önkor
mányzat nevében Gacs Ferenc polgár- 
mester, a beledi anyagyülekezet nevé
ben Tom pa Zsigm ond  gondnok koszo
rúzott. Elhelyezték virágaikat Edvi Il
lés Gergely leszármazott rokonai is.

Béres László

lóságos segítése, társadalmi kérdé
sek kezelése. Hangsúlyozta a reali
tásérzéket, nem optimizmussal, 
hanem keresztény reménységgel 
kell kezelni az ügyeket. Jelentős
nek nevezte a kapcsolatteremtést 
helyi szinten éppen úgy, mint 
szomszéd egyházakkal, sőt világ
méretekben is (jelen voltak Pápua 
Új Guineából, Zaire-ból és szemé
lyemben a Magyarországi Evangé
likus Egyháztól küldöttek). Ki
emelte az egyháznak bátor társa
dalmi szolgálatát, hiszen nem ma
radhat az evangélium hirdetése és 
az ebből fakadó szeretetszolgálat 
magánügy. Az egyház a köz szol
gálatának is helye. -  A reális hely
zetfelmérés és bátor keresztény re
ménység egyaránt jellemezte a sok 
hozzászólást kiváltó püspöki be
számolót.

Egyházunk küldötteként, a Zsi
nati Teológiai Bizottságunk elnö
keként köszöntő szavaimban a két 
egyház közötti gyümölcsöző kap
csolatokat emeltem ki, reflektál
tam a püspöki beszámoló sok in
formációt nyújtó tanulságaira, a 
gazdasági kérdésekről adott évi je
lentésben említett, egyházunknak 
juttatott anyagi segítségre, röviden 
bemutattam mai egyházi életünket 
és a kölcsönös gazdagodás szelle
mi, lelki, testvéri kapcsolatok ápo
lása további fejlődése reménységé
ben kívántam Isten áldását a zsi
nat munkájára.

Coburg városa számunkra Lu

ther 1530-as tartózkodását idézi. 
Tudjuk, hogy 200-nál több levelet 
írt kényszerű „fogságából”, s azt 
is, milyen jelentős hellyé vált így 
Coburg vára egyházunk történeté
ben.

E sorok íróját a Világmisszió és 
ökumené munkabizottságba hív
ták, ahol volt alkalmam Afrikáról 
(Zaire-Ruanda), Óceánia, sőt La- 
tin-Amerika evangélikus egyházi 
tevékenységéről is hallani és képvi
selőikkel szót váltani.

A Zsinat idején, 1994. november 
23-án este mutatták be, ünnepi is
tentisztelet keretében, az új német 
evangélikus Énekeskönyvet (Evan
gelisches Gesangbuch für Gottes
dienst, Gebet, Glaube, Leben). 
A Sz. Móricz katedrálisban mint
egy 1300 hívő gyűlt össze és vett 
aktívan részt az istentiszteleten: 
fiatalok, öregek, szolgálatban ál
lók és nyugdíjasok, szakértők és 
egyszerű hívek. A szomszédos 
Thüringiából több mint 400-an ér
keztek. Advent 1. vasárnapján há
rom tartományi egyházban vezetik 
be az új, szép kiállítású, gazdag 
tartalmú 1624 oldalas énekesköny
vet.

A két egyház az Ágostai Hitval
lás bevezetésében is említett Közös 
Urunk uralma alatt éí és hirdeti 
sajátos viszonyai között az evangé
liumot. Közös Urunk áldja meg a 
Bajor Evangélikus (Testvér)Egy- 
ház mai és holnapi munkáját.

Dr. Hafenscher Károly

KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP

M e n e k ü l te k  a  v ilá g b an

1993 végén 40 és 50 millió között 
volt a világon a menekültek száma, 
annak ellenére, hogy az év folya
mán mintegy 1,5 miihó tért haza 
otthonába. (Egyedül Mozambikba 
kb. 500 ezer ember tért vissza Ma
lawiból.) A Szaharától délre fekvő 
Afrikában több mint 6 millió a 
menekült, de a fogadó országok 
sorába lépett Magyarország is, 
ahová 1989 óta több mint 170 ezer 
menekült érkezett a délszláv válság 
következtében.

A legális menekültek megoszlása:
Latin-Amerika 1 %
Kelet-Ázsia 3%
Dél- és Közép-Ázsia 13%
Európa és Észak-Amerika 17% 
Közép-Kelet 30%
Afrika 36%

EGYESÜLT ARAB 
EMÍRSÉGEK

Az Emirátusok Szövetsége mintegy 1000 külföldi keresz
tyént segített ahhoz, hogy a 
használhatatlanná vált régi köz
pontjuk helyett egy modem, új épületben szolgálhassanak to
vább -  tájékoztat az Evangelical 
Alliance Mission képviselője. A fentieken túlmenően a kor
mány mintegy 500 ezer dollárral, 
is segítette az új központ beindí
tását. A missziói társaság enge-' 
délyt kapott, hogy Oázis kórhá
zai építsen Al-Ain-ban és szóbeli 
ígéretet, hogy ezzel együtt gyülekezeti központ is épüljön.

Bálint Zoltán

„Én formáltalak, az én szolgám vagy..."
Kántoriktatás Orosházán

a lelkületet azonban akkor csak a fóti Mandák-kórus- 
ban találtam meg. Pályaválasztásomat meghatározta 
zenei érdeklődésem, és megtudtam, hogy Győrben 
evangélikus kántortanító képzés indul, ezért oda je
lentkeztem. Ezt azonban nem fejeztem be, mert az 
ottani képzés nem felelt meg igazán a várakozásom
nak. Akkor még szervezetlen is volt, katolikus oktató
ja volt mindenkinek, s orgonatanulásra, karvezetésre 
és zeneelmélet tanulására nem volt mód. Másrészt a

-  Most úgy érzem, hogy az éneklésen keresztül 
megkedveltek. Igen pozitív élmény volt számomra a 
beiktatás alkalma. A gyülekezet ráhangolódott az 
eseményre és együtt ünnepelt velem. Úgy érzem, elfo
gadtak kántornak. Nagyon sokan a temetőkben is
mertek meg, remélem, a templomban is találkozha
tunk majd.

-  Terveid?

A  g y ü le k e z e té t  s z e re tő  t a n á r
Dér Zoltánra emlékezünk (1897-1994)

Minden gyülekezet életében fontos az ének- és zene
kultúra, s hogy miért szólal meg az orgona. Sok gyüle
kezet nincs abban a helyzetben, hogy önálló kántort 
alkalmazzon fizetéssel és lakással, de a feltételeknek 
megfelelő gyülekezeteink sem kapnak magától értető
dően megfelelő kántort. Talán legenda, hogy hajdan 
valahol úgy választották a kántort, hogy elég messze 
elhallik-e a hangja. 1994. október 30-án délelőtt az 
istentisztelet keretében új kántort iktattunk az oros
házi gyülekezetben. Féléves próbaidő után hívta meg 
az egyházközség presbitériuma és képviselő-testülete 
Széli Évát, aki a meghívást Istentől kapott megbíza
tásnak tekinti. Erről beszélgettünk:

-  Mióta szereted és műveled a zenét?
-  Még nem voltam általános iskolás, amikor Luc- 

falván egy istentisztelet alkalmával rádöbbentem, mi
lyen csodálatos az orgona, és nagyon erős vágyat 
éreztem, hogy egyszer én is orgonáljak és kísérjem a 
gyülekezet éneklését.

-  Ez a belső vágy a belső titok, de hogyan kezdődött 
mégis a pályád?

-  1984-ben vettek fel először Fótra, a kántorképző
be. Korábban túlságosan fiatalnak találtak, elutasí
tották kiskorom miatt a kérvényemet. Egyébként az 
alapokra édesapám tanított meg, s a fóti nyári tanfo
lyamokon eljutottam a korálkíséretekig. 1985 kará
csonyán kísértem először gyülekezeti éneket. Aztán 
hétköznapi alkalmakon hetente egyszer kántorizál- 
hattam. Hálásan emlékezem a lucfalvi gyülekezetre, 
hogy volt hitből fakadó türelmük hozzám és beleszok
hattam a játékba. Hiszen nem elég tudni orgonáim, 
tudni kell kísérni és vezetni. Könnyű a gyülekezettől 
függetlenül játszani, de nem igazán ez a kántor felada
ta. Kispesten is kántorizálhattam, arra is szívesen 
emlékezem.

-  Tapasztaltam, hogy hitéleted és zenei életed nem 
függetlenek egymástól!?!

-  Szoros összefüggést érzek az egyházi zene és a 
hitem között. Hiszen az egyházi énekek imádságok is, 
melyeket nem lenne szabad figyelmetlenül, mormog
va, lelketlenül énekelni. Odaadó áhítattal kellene éne
kelni. A szöveg tartalma miatt is. Amikor orgonálok, 
belegondolok az ének tartalmába és igyekezem érzé
keltetni a gyülekezettel az ének üzenetét, hangulatát, 
lelkületét.

-  Iskoláidat hol végezted?
-  Megismerhettem a lucfalvi általános iskolát, a 

salgótarjáni Bolyai gimnáziumot, majd elköltözésünk 
atán az új, az akkor nyílt fasori evangélikus gimnáziu
mit. Odajártam két évig; mivel hitem miatt az előző, 
íllami gimnáziumban sokszor megaláztak, sokat vár
iam az egyházi iskolától, pl. azt, hogy be- és elfogadó 
esz a szellem, hogy testvéri közösségre találok... ezt

tanítói pálya sem vonzott.
-  Hogyan kerültél Orosházára?
-  Röviden: az említett helyen légüres térben érez

tem magam, s ebben a helyzetben találkoztam Győri 
Gábor orosházi lelkésszel, s akkor éppen ő volt a fóti 
kántorképző lelkésze. Megkérdezett egyszer, azután 
még egyszer. Azt hittem, tréfál. Amikor harmadszor 
is megkérdezett, döntenem kellett. Sosem mertem ál
modni, hogy hivatalosan is kántor lehetek. Mindig 
úgy képzeltem, hogy lesz egy világi állásom, mellette 
kántorizálok és majd kántornak képzelem lélekben 
magam. 1993 decembere végén döntenem kellett. 
Megtettem.

-  Mióta vagy Orosházán?
-  1994január közepén érkeztem. Félév után meghí

vott a gyülekezet és október 30-án a három lelkész 
szolgálatával beiktattak. Nagyon nagy öröm volt 
ez a nap a számomra. Iktatásomra kaptam egy 
igét: „Én formáltalak, az én szolgám vagy...” Ézs. 
44,21.

-  Milyen észrevételeid vannak ennyi idő után Oros
házán?

-  Egyedül kevés vagyok. Egy kántor egy ilyen nagy 
gyülekezetben nem elég. A nagyon sok alkalom mel
lett egyéb feladatok is várnak rám, mint énekkar 
szervezése, helyi és megyei kántorképzés ügye. Ennyi 
feladatot nem tudok egyedül ellátni, feltétlenül kell 
majd valamilyen megoldást találni. Továbbá szeret
ném elérni, hogy lelkes öröm legyen az éneklés, szív- 
vel-lélekkel énekeljünk, mert mintha megfáradtunk 
volna benne. Különben megszerettem ezt az ősi temp
lomot, s az is öröm, hogy mind a három lelkésszel 
testvéri összhangban szolgálhatok együtt, s rám is 
nagyon jó hatással van a lelkészek közötti testvéri, 
baráti viszony. Annak is örülök, hogy itt, Orosházán 
itthon érezhetem magam. Sosem tudtam megszokni a 
főváros benzingőzös, zajos, egészségtelen, idegtépő 
világát.

-  Hogyan fogadnak az orosháziak, hiszen elég fiatal 
vagy?

Nagy, részvétét kifejező gyülekezet kísérte november 
18-án a 97 éves ízig-vérig pedagógust utolsó földi útján 
a soproni evangélikus temetőbe, a közel 30 éve elhunyt hitvese sújába. A gyászjelentésen olvasható ige -  Mt 5,8 -  alapján hirdette e sorok írója a feltámadás evangéliumát: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják.” Egyébként is azokhoz a kevesekhez tartozott, akik száz évükhöz közel tervezni tudtak, olvastak és írták 
emlékirataikat. Ezt tette Zoli bácsi a város nyugdíjas Pedagógus Otthonában. Amikor pár éve még tudott gyalogolni, a lelkészi hivatalba hozott néhány könyvet, melyeket szeretett gyülekezetének szánt, melynek hosszú ideig volt tiszteletbeli presbitere. Amikor utoljára vett úrvacsorát az Otthon szobájában, melegen érdeklődött: mi újság van az eklézsiában, odalent? Milyen stádium
ban van a templom renoválása? Sajnos már nem lehetett velünk az ünnepi hálaadó istentiszteleten. Ha életének 
gyökereiről akarunk hallani, a múlt századba kell lépnünk. Győrött született, apja középiskolai tanár, anyja postatisztviselő (távírász). Elemi- és középiskoláit Te- mesvárott végezte. Majd bölcsészhallgató lett a mai EL- TÉ-n és 1922-ben középiskolai tanári oklevelet szerzett, matematika és fizika szaktantárgyakból. Már egyetemi tanéveinek vége felé egyetemi gyakornok volt a budapesti egyetemen. 1922-től tanársegéd volt a Pécsi Erzsébet 
Tudományegyetemen. Majd ugyancsak tanársegédként működött a Budapesti Pázmány Péter Egyetemen (mai ELTE). 1929-ben Sopronba került és 1958 nyaráig, vagyis nyugdíjba lépéséig a mai állami Széchenyi István Gimnázium tanáraként dolgozott. Mint nyugdíjas tanár is működött: helyettesit több iskolában, többször érettségi elnök, TIT-előadásokat tart stb.

A soproni Bányászati és Erdészeti Egyetemen, mint meghívott előadó, több éven át oktat matematikát és elméleti fizikát. Ezeket a szellemi kincseket osztogatta 
minden jóra nyitott szívvel. A fiatalokkal megtalálta a hangot és akiket ő készített elő egyetemi felvételre, azo-

-  Mint említettem, kántorképzés Békés megyében, 
mivel Főt túlterhelt. Nagyon kell a kántor ezen a 
vidéken is, hiszen az ország evangélikusságának igen 
nagy része él ezen a tájon. Teológiai tanulmányokat 
is elkezdtem a hitoktatói (levelező) tanfolyamon, mert 
itteni gyülekezetünkben nagy szükség van a hitokta
tókra is. A kántori szolgálat mellett szívesen vállalok 
hitoktatást. Istentől azt kérem, legyen áldás a szolgá
latomon, hogy az orgonálás, éneklés eszköze legyen 
az evangélium teijedésének!

-  Úgy legyen!
Ribár János

kát mind felvették, mert kiváló volt a tanítási módszere. 
Pedagógus társai felé is nyitott volt. Halála után a megyei 
napilapban a Széchenyi Gimnázium tanári kara meleg 
hangon emlékezett meg a szeretett és nagyrabecsült Zoli 
bácsijáról. Munkájának megbecsülése az is, hogy Sopron önkormányzata még halála előtt megszavazta neki a Sopron Kiváló Pedagógusa kitüntetést, melyet temetése napján leányának adott át a polgármester. Igaz, hogy voltak már előtte is kitüntetései. Többek között megkap
ta a Beke Manó díjat. Tagja volt a Bolyai Matematika Társulatnak, mint országos választmányi tag. Meglepték az arany-, gyémánt-, rubin- és vasdiplomával, szinte a diplomák teljes skálájával, melyekről zeneművet, netán operát is lehetne írni. Minden szépre nyitott szive volt. Szerette az éneket és a zenét aktívan, 40 éven át violát (brácsát) játszott a soproni városi Liszt Ferenc zenekarban és részben egyidejűleg több mint 30 éven át énekelt a Soproni Liszt Pedagógus énekkarban. Megható volt, amint a zenekarnak és énekkarnak a tagjai a soproni temetőkápolnánkban egykori zenésztársuk és énekkari tagjuk szolgálatának megbecsüléseként hamvai mellett muzsikáltak és énekeltek. Gyülekezetünk énekkarából is énekeltek külön éneket, hiszen hosszabb ideig gyülekezeti énekkarunk tagja is volt, még 90 éves korában is. -  De meglátni az Istent csak Krisztus vére által megtisztított 
szívvel lehet. Dér Zoltán szerette felragyogtatni tanítványai előtt tisztán, világosan, érthetően a szellemi kincseket. De meg akarta ismerni a lelki kincseket is, hogy pedagógiai munkájában azok is érvényesülhesse
nek. Ezért végezte el a Teológiát is az Egyetem fakultásán.

Áldjuk Istent őérette, hogy tiszta forrásból meríthetett: isten igéje és a szellemi tudományok forrásából. Ennek erejét közvetítette, mint megtisztított szívű és életű „élő csatorna” fiataloknak, családjának, gyülekezetének és embertársainak!
Szimon János
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N A P R Ó L  N A P R A
Örüljetek az Urban mindenkor! Ismét mondom: 

örüljetek. Az Úr közel! Fii 4,4-5
VASÁRNAP Testvéreim, álljatok szilárdan, és ra
gaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelye
ket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. 
2Thessz 2,15 (Józs 24,16; Lk 1,39-56; Ézs 26,7-19). 
Az Úr közelsége kitartásra, szilárd megállásra szólít 
bennünket. Megállni Jézus mellett csak az igéhez, az 
abban ránk hagyományozott kijelentéshez ragasz
kodva lehetséges.
HÉTFŐ Saját világába jött, és az övéi nem fogadták 
be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta 
arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, 
akik hisznek az ő nevében. Jn 1,11-12 (Mai 3,20; 
2Kor 1,18-22; Ézs 28,14-22). Milyen gyalázatos 
tett: nem befogadni egy kisdedet. Pedig ez történt és 
történik minden elutasításnál. Pedig Jézus nem erő
szakkal tör reánk, hanem ajándékkal jön: Isten 
gyermekei lehetünk, ha hiszünk.
KEDD Krisztus szabadságra szabadított meg min
ket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek 
magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Gál 5,1 
(Zsolt 124,7; Jer 31,2-6.14; Ézs 29,1-8). Kará
csony közelében hajlamos az ember valamiféle el- 
lágyulásra, érzelmességre. Ez az ige mást ajánl: 
álljatok meg szilárdan! Különben a szolgaság 
igája, a bűn szorító bilincse kötözi meg életete
ket. Ha már egyszer szabadokká lettünk Jézus ál
tal, Lelkének ereje elegendő ahhoz, hogy meg is 
maradjunk abban.
SZERDA Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és 
az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és ke
gyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel 
ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és

erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és 
beszédben. 2Thessz 2,16-17 (Zsolt 73,26; IKrón 
17,15-20; Ézs 29,17-24). Szeret az Isten -  ez lett 
nyilvánvaló Jézus születésekor. Szeretete vigasztal és 
reménységet ad. És Ő az, aki megerősít és szilárdak
ká tesz, hogy hitünk megteremje a jónak cselekvését 
és a tanúbizonyságtétel beszédét is.
CSÜTÖRTÖK A pogányok világosságává teszlek, 
hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Ézs 49,6 
(Jn 1,8-9; 2Kor 8,1-9; Ézs 33,17-24). Jézus eljövete
lének, ajándékának következménye a világossá
gunk. Rajtunk keresztül árad az ő  fénye, ha beál- 
lunk bizonyságtevői sorába, mert akiket ő megvilá
gosít, azok képesek a fény továbbadására. A szaba- 
dításnak nincs határa, Jézus mindenkinek szabadu
lást hirdet és ad.
PÉNTEK Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, 
és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd 
atyádfia szeméből a szálkát. Mt 7,5 (Jsir 3,39; lKor 
8,2—6; Ézs 35,1-10). Akiket Jézus megszabadított, 
azok új látást is kapnak. Megszabadulnak önzésük 
homályába burkolt hamis látásuktól. Másokon iga
zán segíteni akkor tudok, ha megbántam bűneimet 
és tudatában vagyok annak; bűnbocsánatból élek 
én is és élhet más is.
SZOMéAt Magasztalja lelkem az Urat, és az én 
lelkem ujjong Isten, az én megtartóm előtt, mert 
rátekintett szogálóleánya megalázott voltára. Lk 
1,46-48 (Zsolt 57,3; Lk 2,1-14; Tit 2,11-14; Mt 
1,1-17). Mária énekét olvassuk a családban a szent
estén. „Rátekintett” -  életünkre. Szelíd szemed Úr 
Jézus... énekelhetjük boldogan. Van hát miért ma
gasztalni az Urat, ujjongani Isten előtt: „Dicsőség 
a magasságban Istennek!

L e h e t-e  m e g ta n u ln i?
Filippi 4,11

A tanulás korszakát éljük. Nyel
veket, szakmát, zenét, mindent ta
nulunk, felnőtten is. Nagy baj, ha 
valaki nem akar tanulni. Vagy ha 
mindenre azt mondja, hogy „tu
dom”.

Pál arról beszél, hogy megtanul
ta a megelégedést. Szép, és ki ne 
ákárná ezt, hiszen mindenki szeret
ne elégedett lenni. De vajon lehet-e 
ezt „megtanulni" ?

Isten nem úgy akar megelége
detté tenni, hogy mindent megad, 
amit kivánok. Isten nem javakkal 
akar teletömni -  amikkel hamar 
betelünk, ami hamar semmivé lesz, 
és amiből a sok is mindig kevés. 
Isten ennél jóval többet akar adni, 
Önmagát kínálja. A megelégedett
ség egyetlen lehetséges alapja, ha 
megismerjük Őt, az 0  atyai szívét. 
Ha a kívánatos és a „jó” mértéke 
számomra nem az én vágyaim lesz
nek, hanem az, hogy amit kapok, 
Istentől való legyen. Mert az Ő 
célja tovább nyúlik, mint ez a földi

élet. Éppen ezért az ő  módszere is 
más. Pál maga is azt mondja, hogy 
a nélkülözésekből tanulta meg a 
megelégedettséget. Ez látszólagos 
ellentmondás. De az énekünk sze
rint: „Az Úr csodásán működik”. 
A csoda éppen az, hogy a nélkülö
zések, próbák után ott áll előttünk 
egy hálás szívű, megcsendesedett, 
Istenben megelégedett ember...

Isten iskolájában nem könyvek 
vannak, nem elméleti ismeretek, 
hanem életbe vágó próbák.

Ha ezek jönnek, megijedünk. 
Ott az autóban a kabalababa, a 
rózsafüzér -  és ezek mögött a féle
lem. Akárcsak a horoszkóp, vagy 
„lekopogás” mögött. Amikor nem 
merjük elmondani hálás szívvel, 
hogy igen, jól vagyunk, hála érte 
Istennek, hanem előbb keresünk 
valamit, amin „lekopoghatjuk”. 
Ez azután biztonságot ad.

Vagy milyen visszás, hogy ami
kor nagy baj ér, vagy fenyeget va
lami, azt mondjuk: Isten kezében

vagyunk! És ebben ott a remegő 
félelem, mi lesz velem.

Pedig Isten kezében lenni, az 
egyetlen lehetséges útja a félelem- 
mentes, derűs, felszabadult keresz
tyén életnek.

Az ige arra tanít minket, hogy 
nem mindig kerülhetjük el azt, ami 
nehéz és súlyos, hogy Isten nem 
mindig azonnal segít, de ha tartom 
Vele a szövetséget, elmondhatom 
az énekköltővel:

„Ami velem történik, A z  0  tervébe 
illik.

S  tudom, javam ra van, Igéjébe 
fogódzom .

Rábízom  minden gondom, É s szivem  
m ár nem nyugtalan."

Lehet-e megtanulni a megelége
dettséget?

Nem csak lehet, de kell is. Mert 
a megelégedettség titka nem a jó 
körülményekben van, hanem a bi
zalomban, amit Isten atyai szerete
te vált ki belőlünk és teszi boldog
gá és mások számára kívánatossá 
életünket.

Gáncs Aladár

A MAGYAR ÖKUMENIKUS SZERETETSZOLGÁLAT HÍREI
Szociális munkásaink Nagyatádon

Nagyatádon, a helyi állami me
nekülttábor területén egy hathóna
pos időszakra november 1-jétől kí
sérleti programot (pilot project-et) 
indított a Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálat. Három szociá
lis munkást alkalmaztak azzal a 
céllal, hogy a táboron belül, az 
ottaniakkal együtt, szakmailag 
mintaszerű és szakszerű munkát 
végezzenek. Terveik között sze
repel kézművesműhely berende
zése és más hasznos foglalkozá
sok, többek között nyelvtanítás 
bevezetése is.

A kísérleti programot egyelőre a 
Szeretetszolgálat finanszírozza.

A szociális munkások feladata 
egyébként az első hat hónapban 
nem csak a foglalkozások meg
szervezésére és lebonyolítására 
korlátozódik, hanem a lehetősé
gekhez mérten, át is szeretnék adni 
szakmai tapasztalataikat a tábor 
állami szolgálatban lévő alkalma
zottainak is. így amellett, hogy 
Nagyatádon a jövőben nélkülük is 
zökkenőmentesen folyhat tovább 
az első hat hónap alatt megkezdett 
munka, a szakmai tapasztalat is 
elterjedhet az ország többi mene
kültügyi intézményében is. Hogy a 
táboroknak legyen otthonosabb, 
emberibb arculatuk.

KÖNYVISMERTETÉS
Ez év őszén jelent meg a Magyar- 

országi Keresztyén Ifjúsági Egyesü
letek (KIÉ) Színjátszó Bizottsága 
gondozásában a Keresztyén Szín
pad című kiadvány, amely 12 szín
darabot tartalmaz, 124 oldalon.

A könyv hasznos segédeszköz gyü
lekezetek színjátszó csoportjai szá
mára, ugyanis többek között 3 kará
csonyi, 2 újévi, 1 húsvéti előadást és 
ezek mellett 6 évközi egyéb darabot 
tartalmaz. Ezen válogatott darabok 
igen alkalmasak gyermekek, tizen
évesek, sőt felnőttek játékára, de épü
léssel és hasznos lelki tanulságokkal 
olvashatja minden ember.

A könyv 275 Ft-os bolti áron ke
rült forgalomba egyházi könyves
boltokban, de megrendelhető a 
KIÉ NSZ irodáján is (1085 Buda
pest, Horánszky u. 26. tel.: 1384- 
144/59. m.). Terjesztőknek viszont
eladói kedvezményt tudunk nyújta
ni megegyezés szerint.

A KIÉ egyesület szervezése öku
menikus. Célkitűzése: közösségbe 
gyűjteni azokat a fiatalokat, akik 
Jézus Krisztust Megváltójuknak és 
Istenüknek tartják a Szentírás sze
rint és az ö tanítványai akarnak 
lenni. Ezt a célt kívánja szolgálni a 
fenti kiadvánnyal is.

Magyar újságíró 
Ruandában

A Magyar ökumenikus Szeretetszolgálat és a Magyar Karitász ruan- dai segélyakciójával párhuzamosan a két szervezet segítette Tardos Já
nost, a Magyar Hírlap újságíróját, aki egy hetet Ruanda fővárosában, Kigaliban töltött. A Ruandában töltött egyhetes program során az Egyházak Világtanácsának helyi segély- szervezeti munkatársai kíséretében meglátogatta a legnagyobb hutu menekülttábort a zaire-i határon, Gomában.Tardos János volt az első magyar újságíró, aki ebbe a menekülttáborba eljutott, bár alig egy héttel utána már a Népszabadság újságírói is a helyszínen jártak, majd pedig tévés forgatócsoport és az MTI egyik fotósa is megfordult a helyszínen.Tardos János útja során meglátogatta az Egyházak Világtanácsának (EVT) kigali és gomai segélyirodáját is, ahol az előzetes tervek szerint esetlegesen a magyar ökumenikus Szeretetszolgálat munkatársa is szolgálati lehetőséget kapna. (A meghívás előzménye volt, hogy a két magyar segélyszervezet a Magyar ökumenikus Szeretetszolgálat és a Magyar Karitász ru- andai akciója során Becsen át gyógy szerszál litmányt juttatott el, es tízezer német márkát utalt át az EVT helyi segélyprogramjai számára. Ez a pénz a gyülekezetek és egyháztagok önkéntes felajánlásai és támogatása révén gyűlt össze.)Az újságíró ruandai tapasztalatairól cikksorozatban számolt be a Magyar Hírlap hasábjain; ebből az alkalomból az újság többször közölte a két egyházi segélyszervezet felhívását is.

A VASARNAP IGEJE
AMIT ISTEN ÍGÉR, MEGTARTJA
2Kor 1,20-24

Néhány nappal karácsony előtt 
-  „aranyvasárnap” sürgésében, 
forgatagában hangzik felénk Isten 
szava. Nem az ilyenkor megszo
kott harsány reklámszövegek egyi
keként, hanem nagyszerű evangéli
umként. Érdemes hát szívünkben 
lehalkítani a külső zajt, érdemes 
a csillogó-villogó reklámfények 
közül kiszűrni az igazi fénysuga
rat.

ígéretekről szól... Nem úgy, 
ahogyan megszoktuk mostanában 
az ígéreteket, és „természetesnek” 
tartjuk, hogy az emberi bejelenté
seknek nem túl sok hitele van. Az 
Ő szava teljesen más. Megbízható, 
korrekt, stabil, hiteles.

Advent szép négy hete arról ta
núskodott, hogy Istennek terve 
volt, s terve van a világgal. Ez a 
terv végiggondolt, megalapozott és 
ígéretes! Igazi megoldást kínál és 
nagyszerű ötleteket ad a világ szá
mára.

Adám és Éva hátat fordítottak 
Teremtőjüknek. Megromlott a vi
lág, tönkrement a természet, s elve
szett az ember. Szomorú következ
mények egész soráról olvashatunk 
már az első bűnt elkövető pillana
tokban. Isten azonban nem vesz
tette el teremtményei iránti szerete- 
tét, nem vesztette el türelmét, s 
nem veszítette el az embert. Megte
hette volna. Teljességében nem 
volt szüksége a töredékes életű em
berre, s mégis mindont megtett, 
hogy a töredékes ismét teljes lehes
sen. Megígérte az első emberpár
nak, hogy ad új lehetőséget, felcsil
lantotta a menekülés reménysuga
rát, ígéretet adott Noénak és Ábra
hámnak, s fantáziájának teljes gaz
dagságával azon munkálkodott, 
hogy megmentse, ami elveszett. 
Telt, s múlt az idő, s azután az 
„idők teljességében” elküldte Fiát, 
Jézus Krisztust. S mindaz, ami az 
ígéretek nyomán vágy és remény
ség volt, Benne beteljesedett. Nem 
az jelentette dicsőségét, hogy le
győzte ellenfelét, hanem az, hogy 
ígéretét betartva, megmentette, fel
emelte.

Lehet Isten szavára alapozni, le
het jóságára építeni, lehet ígéretei
ben bízni? Jézus Krisztusban -  az 
ádventben közeledő, s karácsony
kor-megérkező Jézus Krisztusban
-  a válasz egyértelmű: Igen. Amit 
Isten ígér, megtartja, sőt feljebb 
teljesíti, mint azt mi elképzelni tud
nánk.

ígérgető politikusokban, szép 
dolgokkal kecsegtető vezetőkben, 
komolynak tűnő gazdasági szak
emberekben lehet csalódni, de Is
tenben nem. Állja szavát, tartja el
határozását, megvalósítja fogadal
mát.

A nagy ígéret beteljesült: Szaba- 
dítót küldött, nem vagyunk többé 
már rabszolgák, a bűn és a halál 
foglyai. Megváltót küldött a világ
ba, nem reménytelen a helyzetünk, 
s nem zsákutca az életünk.

Hogyan tovább? -  kérdezzük 
sokszor apró gondok szorításá
ban, és életbe vágó nagy ügyekben. 
Isten ígérete az új élet ajándékára 
ma is érvényes. Karácsony öröm
híre: „megváltó született”, ránk 
nézve is igaz. Zálogot, azaz igazo
lást is adott: Lelkét adta, hogy ne 
bolyongjunk a világban, hanem 
vezetésével, irányításával az igazi, 
megígért cél felé haladhassunk.

Napi munkánkban, apró elkép
zeléseinkben, hosszú távú terve
inkben és élet-halál kérdésben Rá 
építhetünk. Ha vele járunk, ha rá
bízzuk magunkat, ha elfogadjuk 
segítő szeretetét, megtapasztaljuk: 
Jézusban Isten ígéretei igazak, s 
megvalósulnak!

ifj. Hafenscher Károly

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, adj nekünk ígéreteidben fel

tétlenül bízó szívet! Ámen! * 5 6

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 15.3fr-15.45-ig és 17.20-17.35- 
ig, 49 m-es rövidhullám, 6230 kHz 
december 17. szombat: Levelesláda 
december 18. vasárnap: Ádventi áhítat
-  Adámi László
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1994. december 18.

1. Bécsikapu té r  de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly: de. 10. (német) Dietrich Tigge- 
mann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. 
Széchey Béla; X II. Szilágyi E . fasor 24. de- 
9. Balicza Iván; M odori u. 6. de. fél 10. Csiz- 
mazia Sándor; Pesth idegkút, I I. Ördögárok 
u. 9 . de. fél 11. Szilas Attila; Csillaghegy, Ól- 
M á ty á s  k ir. u. 31. de. 10. Thumay Béla; 
Ó buda , I II . Dévai B. M . té r  de. 10. Bálint 
László; Ú jpest, IV . L eibstück M ária  u.
36-38. de. 10. Blázy Lajos; V. Deák té r  4. de.
9. (úrv.) Zászkaliczky Péter; de. II. (úrv.)
Pintér Károly; du. 6. Zászkaliczky Péter;
V II. V árosligeti faso r 17. de. 11. (úrv.) Nagy II  
Zoltán: du. S. Gyermekek Karácsonya;
V III. Üllői ú t 24. de. fél 11. Kertész Géza; I  
V III. R ákóczi ú t 57 /b . de. 9. (szlovák) Cse- 
lovszky Ferenc; V III. K arácsony S. u. 31-33. 
de. 9. Kertész Géza; V III. V ajda P . u. 33. de. 
fél 10. Wiszkidenszky András; IX . Thaly 
Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbá
nya, X. K ápolna u. 14. de. fél 11. Wiszki
denszky András; du. 4. gyermekek szeretet- 
vendégsége. X. Kerepesi ú t 69. de. 8. Zászka
liczky Pál; Kelenföld, X I. Bocskai ú t 10. de.
8. (úrv.) Csepregi András; de. 11. (úrv.) 
Csepregi András; du. 4. Gyermekek Kará
csonya; du. 6. Missura Tibor; X I. Ném etvöl
gyi ú t 138. de. 9. Missura Tibor; Budahegyvi- 
dék , X II. T a rcsay  V. u. 11. de. 9. (úrv.) Ta
kács József; de. 11. (úrv.) Takács József; du. 
fél 5. szeretetvendégség: Kőszeghy Tamás;
X III. K assák  L ajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György; X III. F rangepán  u. 43. de. 8. ifj. 
Kendeh György; X IV . Lőcsei ú t  32. de. 11.
(úrv.) Zászkaliczky Pál; du. 4. Gyermekek 
Karácsonya; X IV . G y a rm a t u . 14. de. fél 10. 
Zászkaliczky Pál; Pestú jhely , XV. Tem plom  
té r. de. 10. Bízik László; R ák o sp a lo ta , XV. 
Ju h o s  u . 28. K istem plom  de. 10. Veperdi Zol
tán; R ákosszentm ihály , X IV . H ősök  tere . de.
10. dr. Karner Ágoston; C in k o ta , X V I. B at
thyány  I. u. de. fél 11. dr. Selmeczi János; 
M átyásfö ld , X V I. P rodám  u. 24. de. 9. dr. 
Selmeczi János; R ákoshegy, X V II. Tessedik 
té r. de. 9. Marschalkó Gyula; R ákoscsaba, 
X V II. Péceli ú t 146. de. 9. Fűké Szabolcs; 
R ákoskeresz tú r, X V II. P e s ti ú t  111. de. fél
11. Marschalkó Gyula; R ákoslige t, X V II. 
G őzön G yu la  u. de. 11. Fűke Szabolcs; Pest- 
szentlőrinc , X V III. K ossuth té r  3. de. 10. Ha
vasi Kálmán; Pestszen tim re, X V III. R ákóczi 
ú t 83. ref. tem plom , de. háromnegyed 8. Ha
vasi Kálmán; K ispest, X IX . T em plom  té r  1. 
de. 10. Széli Bulcsu; K ispest, H u n g ária  ú t 37. 
de. 8. Széli Bulcsu; P estszen terzsébet, XX.
A dy E . u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; 
C sepel, X X I. D eák  té r . de. fél 11. Lehoczky 
Endre; B udafok, X X II. J á té k  u . 16. de. 11. 
Solymár Gábor; B udaörs, (re f. im aház) de. 9. 
Solymár Gábor.

Ad v e n t  4. v a s á r n a p j á n  az
oltárterítő színe: lila. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: Lk 1,46-55; az ige
hirdetés alapigéje: 2Kor 1,20-24.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Televízió az 1. csa
tornán Karácsony 1. napján de. 11 óra
kor a Deák téri templomból. Igét hirdet 
dr. Harmati Béla püspök.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán Karácsony 
2. napján de. 11.05 órakor a Budapest- 
Fasori templomból. Igét hirdet Szirmai 
Zoltán espereshelyettes.

HAZAI ESEMENYÉK
KARÁCSONYI 

HANGVERSENY A DEÁK 
TÉRI TEMPLOMBAN 

1994. december 18-án vasárnap 
du. 6 órakor.

BACH:
MAGNIFICAT 

Előadja a Lutheránia Énekkara 
és a Magyar 

Szimfonikusok Zenekara. 
Vezényel: Kamp Salamon 

Igét hirdet: Zászkaliczky Péter

5. Az Evangélikus Országos Mú
zeum kiadványai (Bemutatja; id. 
dr. Fabiny Tibor)

6. A Hermeneutikai Kutatóközpont 
kiadványai (Bemutatja: ifj. dr. Fa
biny Tibor)

A bemutatkozó kerekasztal-beszél- 
getés után az egyes kiadók könyvei a 
helyszínen megvásárolhatók.

ÚJ KIADVÁNYOK 
SAJTÓOSZTÁLYUNKON!

Karácsonyra megjelent a gyerme
kek imádságoskönyve: „URAM, 
TANÍTS M INKET IMÁDKOZ
N I!” címen gyermekeknek és szülők
nek. Összeállította: Ferenczy Erzsébet. 
Ára: 180,- Ft.

MEGHÍVÓ
A Magyarországi Luther Szövetség 

Budapesti Tagozata
1994. december 19-én hétfő este 

6 órai kezdettel
A Deák téri Evangélikus Egyház 

gyülekezeti termében 
(Budapest, V. Deák tér 4 . 1. emelet) 

Karácsonyi könyvvásárt és 
kiadói kerekasztalt

szervez, amelyen bemutatkoznak 
az evangélikus könyvkiadók.

1. Az új Evangélikus Könyvesbolt. 
Az Evangélikus Sajtóosztály ter
vei (Bemutatja: Tóth-Szőllős Mi
hály)

2. Az Ordass Lajos Baráti Kör ki
adói tevékenysége (Bemutatja: id. 
Kendeb György)

3. A Magyarországi Luther Szövet
ség kiadói tevékenysége (Bemu
tatja: dr. Reuss András és ifj. dr. 
Fabiny Tibor)

4. A FÉBÉ kiadói tevékenysége (Be
mutatja: dr. Gadó Pál)

KARÁCSONYI HANGVERSENY 
AZ OROSZLÁNYI 

EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN 
1994. december 17., szombaton du. 

6 órakor
Buxtehude: Ádventi és Karácsonyi 

kantáta
Magyar szerzők ádventi és karácsonyi 

művei és feldolgozásai 
J. Chr. Bach: Magnificat 

Előadja: a Gyülekezet Ének- és 
Zenekara

Orgonái: Pestiné Bóna Ilona 
Vezényel: Nagy Dániel. 

Belépődíj nincs. A templomot fűtjük!

Megjelent az EVANGÉLIKUS 
NAPTAR 1995. Ára 166,- F t  Kapha
tó a Sajtóosztályon.

MEGJELENT A MAGYAR 
BIBLIATÁRSULAT LEGÚJABB 
BIBLIAKIADÁSA: SZINOPSZIS 

A négy evangélium párhuzamos 
szövegeinek (ún. szinoptikus kiadása. 
Nélkülözhetetlen lelkészeknek, hitok
tatóknak, bibliakutatóknak és a min
dennapos bibliaolvasást is jól segíti. 
Á ra: 1560,- Ft. Kapható a Sajtóosztá
lyon, 1085 Budapest Üllői út 24.

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája december 18-án: Imád
kozzunk azért és elmélkedjünk arról, 
hogy az emberek karácsonyi, az adako
zásra ösztönző belső késztetése az 
egész esztendőben hasson!

Számítógépes, képesített könyvelőt keres 
a Sajtóosztály. Telefon: 133-6438.

Keresem a Belmissziói Munkaprogram 
évfolyamait 1924-1948-ig, akár megvételre 
is. Telefon: 1-86-75-46.

HALÁLOZÁS 
Lapzárta után érkezett:
Zoltai Gyula ny. lelkész életének 77. 

évében Budapesten elhunyt. Temetése 
december 16-án lesz a Farkasréti teme
tőben du. fél 2 órakor.

KARÁCSONYI VÁSÁR
A Sajtóosztály átköltözésével kapcsolatos leltározás során néhány korábbi kiad

ványunk több példányban is előkerült. Ezeket most leárazva kínáljuk fel könyvesbol
tunkban megvételre. Lehet postán is rendelni, ebben az esetben csupán a portóköltség 
vállalását kérjük a megrendelőtől.

KáMy Z.: Hanem hogy ö  szolgáljon 
Rédey P.: Miéit reszketnek a csillagok 
Kutas K.: Egy emberélet (versek)
Scholz L.: Jót várj (versek)
Rédey P.: A máglya nélküli város 
Evangélikus templomok (levelező lapok)
Csepp a tengerben
Podmaaiczky P.: Megszabadított élet 
Veöreős I.: A középpont felől 
Karner K.: Időszerű hitvallás 
Bálintné: Tóvá lesz a délibáb 
Id. Harmati B.: Egészségünk és üdvösség 
Veöreős 1.: A harmadik egyházi út 
Scholz L.: Fények s felhők 
Ferenczy Z.: Gyógyíts meg Istenem 
Dedinszky Gy.: A Biblia néprajza 
Gáncs A.: Akinek a szive lángolt
A fenti könyvek árából 30%-os engedményt adunk 1994. december 24-ig.

154,- Vajta V.: Hitből fakadó élet 169,-
51,- Grünvalszky K.: Énekek éneke 79,-
64,- Ray: Jövevények és vándorok 145,-
82,- Görög T.: Imakönyv 85,-
96,- Schob L.: Jézussal egy asztalnál 80,-
48,- Krisztus tanúja (Luther élete) 101,-
80,- Vajta V.: A szeretet keresztyén értelmezése 135,-

116,- Elek: Győry Vilmos 363,-
254,- Hernád T.: Kapemaum 60 éves 462,-
91,- Greiner A.: Luther Márton 319,-

145,- Megszületett a kis Jézus 207,-
49,- Piper: Betegágyon 108,-
69,- Szépfalusi I.: Lássátok, halljátok 264,-
97,- Terray L.: Küldetésben 150,-
49,- Terray L.: Izrael és az evangélium 100,-

121,- Nagy Gy.: Az egyház kincse 151,-
67,- Id. Harmati Béla: Vallásos költehiéoyek 260,-

Evangélikus
Élet

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 133-6438; 134-3567 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
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Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
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Nyomás; rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVARI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
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Karácsony ünnepén minden kedves 
olvasónknak kívánjuk, hogy Isten 

szeretete gazdagítsa ünneplésüket, 
tapasztalják meg kegyelmét és

______________  békességét.
_____ Istentől megáldott karácsonyi
______________ ünneplést kíván a

___________________ S zerk esz tő ség

A TARTALOMBÓL

A SPIRITUALITÁSRÓL

ERŐS ISTEN

KARÁCSONYI GONDOLATOK

HÁLAADÁS SOPRONBAN 
A MEGÚJULT TEMPLOMÉRT

ÖRÖKKÉVALÓ ATYA

HITBŐL ÉLÜNK?

SZÉKESFEHÉRVÁR, 
1 9 9 4 . OKTÓBER 15.

BÉKESSÉG FEJEDELM E

URALMA NÖVEKSZIK

MŰEMLÉK ORGONÁK

REMÉNYIK SÁNDOR:

József, az ács, az Istennel 
beszél

Magasságos,
Te tudod: nehéz ez az apaság,
Amit az éh szegény váltamra tettél.
Apja volnék, -  és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek... ha szemébe tekintek, 
Benne ragyognak nap, hold, csillagok. 
Anyja szemei s a Te szemeid.
Istenem, a Te szemeid azok. 
Gyönyörűséges és szörnyű szemek,
Oly ismerősek, s oly idegenek...
Ez az ács-műhely... ezek a forgácsok... 
Mit tehettem érte?... mit tehetek?
Én tanítottam fogni a szerszámot.
Mégis rá fogják majd a kalapácsot.
Úgy félek: mi lesz?
Most is ki tudja, merre kóborog, 
tekintetétől tüzet fog a műhely,
Tüzet a világ, s egyszer ellobog.
Ó, jó volt véle Egyiptomba futni 
S azután is óvni a lépteit,
Fel a templomig, Jeruzsálemig,
Míg egyszer elmaradt...
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja 
Borzolta szürkülő szakállamat.
Ezüst nyomot hagyott már akkor is, 
Komoly nyomot parányi rózsaujja.
S most olyan más az útja...
Vezetném és ő  vezet engemet.
Csak azt tudom, a Te utadon jár, 
Magasságos,
De ki tudja a Te ösvényedet?
Te vagy az atyja, -  én senki vagyok,
Az Evangéliumban hallgatok,
S hallgat rólam az Evangélium.

Kolozsvár, 193Í. március 8.

£_____________________ i

sten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogv e
a világba, hogy éljünk őáltala. (1.

■ ■ n  
inaim i■H

REM ÉNYSÉG -  CSAK AZÉRT IS!
Sokféleképpen próbálták m ár összefoglalni kará

csony üzenetét és lényegét. Az Ú r 1994. esztendejében 
most így kísérelem meg: Karácsony azt jelenti, hogy 
reménységünk lehet mindazok ellenére, ami körülöt
tünk reménytelenségre ind ít: reménység -  csak azért is!

Pedig kijózanító tények vesznek körül, amint előző 
években is megkérdeztük, ugyan hol van az a békesség, 
amiről a karácsonyi evangélium szól!?! Az előző év 
fordulóján közölték a statisztikák, hogy 1993 karácso
nyán negyvenhárom háború volt a világon. Ázsiában 
huszonkettő, Afrikában tizenhárom, Latin-Ameriká- 
ban öt és Európában kettő, Észak-frországban és Bosz
niában. Nem vigasztalás, hogy ezekből néhány helyi 
harc és polgárháború elcsitult, de kirobbantak helyet
tük újak és a különböző világszervezetek, tanácskozási 
és együttműködési fórumok, m int az ENSZ, az EBEÉ 
és az egyházi világszervezetek is csak emberiességi se
gélyt tudnak nyújtani, ami sokat jelenthet ugyan, de 
nem tudunk a békétlenségek, a gyűlölet, az ellenséges
kedés igazi okain segíteni.

Bőven tám adt és tám ad közöttünk is, Magyarorszá
gon ellenségeskedés, sőt, eléri az egyházak belső köreit 
is. Nehezen tudjuk elviselni, hogy másoknak a mienk
től eltérő a véleménye, más a meggyőződése, a politikai 
érdeklődése, a jövőképe. Kevés a türelmünk, a megér
tésünk, a szeretetünk és tiszteletünk mások iránt.

Az 1994. évet nemzetközi szervezetek, az egyházak 
is a család évének hirdették meg. Nézzünk körül ott
hon, nézzünk körül az országban, mi valósult meg a 
szép program okból! Csökkenő gyermekvállalási szán
dék, válás és nemzedéki szembenállás, sok-sok tény 
beszél a család válságáról.

Végül még egy kérdéskört említek, amit sokan az 
első helyre tesznek: rosszabbul állunk és élünk gazda-

Az Egyházak Világtanácsa 
Karácsonyi üzenete

Az alábbiakban közöljük Konrad Raiser, az E V T fő tit
kára Karácsonyi üzenetének teljes szövegét:

Az idei év -1994  -  a fény és a sötétség éles ellentétének 
esztendeje volt. Igen, Dél-Afrika, Palesztina, Írország 
népe számára új világosság ragyogott fel. Hallottuk az 
ünneplés ujjongó kiáltásait, láthattuk az öröm könnyeit. 
Ugyanakkor áthatolhatatlan sötétség ereszkedett Ruan
da népére és nem tört át a fény a szenvedés sötét felhőin, 
amely alatt Bosznia, Angola és a kaukázusi térség népei 
élnek.

Karácsonyt ünnepeljük és hirdetjük: „Benne (Krisz
tusban) élet volt, és az élet volt az emberek világossága. 
A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem 
fogadta be.” (János 1,4-5)

A fény és sötétség harca életünk része. Életünkhöz, 
életben maradásunkhoz is abból a bizonyosságból me
ríthetünk erőt, hogy egyszer elérkezik egy új nap világos
sága, bármilyen hosszú volt is az éjszaka. Hisszük, hogy 
a sötétség soha nem győzheti le a fényt.

E bizonyosságunk mégis gyakran próbára kerül, ami
kor a világosság és sötétség olyan élesen csap össze, mint 
ahogyan az Afrikában történik ma. A reménységeket és 
várakozásokat, amelyek a dél-afrikai választások során 
keletkeztek, azonnal darabokra törte Ruanda felfogha
tatlan tragédiája.

Fény nélkül nincs élet. De 1994 rettenetes eseményei 
után szembe kell néznünk a kérdéssel: „Beragyogja-e 
majd Krisztus fénye a világot, vagy a sötétség győzedel- 
meskedeskedik ?”

János, az evangélista azt hirdeti: „Az Ige testté lett, itt 
élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét” (János 1,14.). Ezt 
a régi tanúságtételt számos nemzedék igazolta már. A vi
lágban lévő bűn ellenére láthatjuk Isten dicsőségét. Ezért 
ünnepeljük Karácsonyt.

Azoknak, akik már eljutottak a fényre, feladatuk, 
hogy „a világ világossága legyenek”. Azt a fényt keli 
visszatükrözniük, amely rájuk ragyogott. Sötét helyen 
még egy gyengén pislákoló fény is reményforrás lehet. Az 
ökumenikus együttműködés és együvé tartozás sok em
ber életébe hozta meg a fényt. Ez volt a célja a Dél-Afrika 
számára rendezett ökumenikus Monitorszolgálatnak 
(Ecumenical Monitoring Programme for South-Africa), 
és ugyanez célja az Egyházak Ruandái Segélynyújtási 
Akciójának is (Church World Action in Ruanda).

Nemcsak Ruandában, Boszniában, Angolában, vagy 
a Kaukázus térségében élnek sötétségben emberek, arra 
várva, hogy felragyogjon életükben a fény ezen a Kará
csonyon. Mindenütt vannak ilyen emberek. A mi váro
sunkban, vagy falunkban is sokan élnek sötétségben.

Karácsonykor sok keresztyén gyújt gyertyát Krisztus 
születésére emlékezve, aki a világ Világossága. A keresz
tyének feladata, hogy elvigyék Karácsony fényét a körü
löttük lévő sötét helyekre, hogy -  Máté evangéliumából 
idézve: „világítson mindenkinek a házban”.

ságilag ma, mint tavaly, és jövőre még nehezebb körül
mények elé nézünk. Ebből a kormány sem csinál titkot 
és egy szűk szupergazdag rétegen kívül nagyon jól 
érezzük mind, fiatalabbak vagy nyugdíjasok, hogy igé
nyeinket lejjebb kell szállítani.

Hogyan tehát, reménység -  csak azért is??? Lehet 
mersze az egyháznak, a keresztyéneknek ilyen kijózaní
tó  körülmények között reménységről beszélni? Nem az 
volna-é inkább a szolgálatunk, hogy együtt sírjunk a 
sírókkal és panaszkodjunk a panaszkod ókkal?

Magasban dolgozók, építők vagy szerelők, szédítő 
csúcsok megmászói tudják, hogy ha húzza őket a mély
ség, csak egy a mentség, fölfelé kell nézni. Aki lefelé 
tekint, beleszédül.

Ezért karácsonykor arra a betlehemi kisgyermekre 
tekintünk, aki nem maradt tehetetlen csecsemő, ha
nem U runk és Megváltónk lett. Róla szól a prófécia 
Zakariás a jkán : „O a felkelő fény a magasságból, hogy 
világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyéká
ban lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség 
útjára".

Karácsony fénye fölfelé, Jézusra irányítja tekintetün
ket. Benne találjuk meg a választ életünk és a világ nagy 
kérdéseire, az élet sötétségében és a halál árnyékában 
is. Lábunkat a kisebb és nagyobb közösségekben a 
békesség útjára akarja ráigazítani. Minden hosszú út 
pedig egy lépéssel kezdődik.

Reménység -  csak azért is, mert ha nem is tudunk 
tökéletes világot magunk körül kialakítani, lehet a mai
nál kevésbé rosszat. Lehet egy jó  szót kimondani, lehet 
legalább egy embernek megbocsátani, lehet legalább 
egy lépést megtenni a békesség útján, mert Jézus előt
tünk jár.

Dr. Harmati Béla

ÍG Y  ÍG ÉRTÉK  A P R Ó F É T Á K ...

Csodálatos Tanácsos...
Szeretteinknek rendszerint sok ne

vet adunk: az anya gyermekének, a 
szerelmes kedvesének, férj és feleség 
a házastársnak, nagyszülő az unoká
nak. Ha színükig telve a szivünk sze
retettel, úgy kevésnek érezzük az egy 
jelzőt. A leleményes szeretet próbál
kozik, szavaival megkísérli kifejezni, 
ki is az, akit szeret. De nemcsak a 
családban áll igy a helyzet: Ki tudná 
kifejezni egy szóval Arany Jánost, 
Madách Imrét, Petőfi Sándort, Ady 
Endrét: jelölhet-e egyetlen mellék
név hitelesen egy szellemóriást, lelki 
kiválóságot? Hogyan lehetne egyet
len névbe tömöríteni, ki a Megváltó? 
Ezért a soksok név a Szentírásban a 
megígértről és a megérkezettről. Már 
a próféták sokoldalúan fejezték ki 
reménységüket és ez a reménység 
nem szégyenük meg. Sőt! A valóság 
rácáfolt a várakozásra, Isten feljebb 
hallgatta meg az emberi szív vágyát, 
mint elképzelni, elgondolni bárki is 
tudta volna. A tanítványok, az evan
gélisták, az első gyülekezetek is több 
névvel illették Jézust, a Krisztust, az 
Urat, a Bárányt, a Vőlegényt, az Is
ten Szentjét...

A próféták közül különösen 
Ézsaiás bővölködik jelzőkben. Idén 
karácsonykor egyetlen verséből cso
korra valót nyújtunk át: Hívják ne
vét Csodálatos Tanácsosnak, Erős 
Istennek, örökkévalóság Atyjának, 
Békesség Fejedelmének ...

Csodálatos! Születésétől föltáma- 
dásáig s azóta is élete csupa-csupa 
csoda. Kis csodák sora és páratlan 
csoda: halálból visszajövetele. Gon
dolatain, szavain álmélkodva csodál-

Mert egy gyermek születik nekünk, 
fiú adatik nekünk.
Az uralom az ő vállán lesz. 
és így fogják nevezni:
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, 
Örökkévaló Atya,
Békesség Fejedelme!
Uralma növekedésének és a békének 
nem lesz vége a Dávid trónján és

országában,
mert megerősíti és megszilárdítja 
törvénnyel és igazsággal 
mostantól fogva mindörökké.
A Seregek Urának féltő szeretete 
viszi véghez ezt!

Ézs 9, 5-6.

koznak a hallgatók. Tanítása megle
pő volt sokaságnak, írástudóknak, 
tanítványoknak egyaránt, mert nem 
úgy tanított, mint addig az írástu
dók, hanem hatalommal. Cselekede
tei bele sem fémek egyetlen könyvbe, 
a teológus János szerint. Úgy .lett, 
amint Ézsaiás hirdette: ő  csodála
tos!

A csodálkozni lassan már felejtő 
mai embert Ézsaiás segítheti, hogy 
újra csodálkozzék. A 20. század vé
gén egyre kevesebb a még csodálkoz
ni képes ember. Vagy belefásult, be
lefáradt a sok-sok újdonságba, ese
ménybe, vagy már elveszítette gyer
meki frissességét, és szégyenli, rejti 
csodálkozását. Már semmin sem 
csodálkozik... Csak a gyermek, vagy 
a tanulatlan ember csodálkozik -  így 
hiszi. Gyakran láttam gazdag ameri
kai turistát unottan, közönyösen el
menni hazánk szépségei mellett (ép
pen háttal állva a tihanyi gyönyörű 
kilátásnak, elromlott gépekkel bab
rálva). Unta a szerintünk csodálatos 
kilátást. A jól értesült, a mindent 
jobban tudót már alig lehet kimozdí
tani előkelőén unott állapotából. Vé
gig rohanva egy kontinensen, egy- 
egy napot szánva egy országra, azt 
hiheti, már mindent ismer. Ugyan ki 
merné megkérdőjelezni megfelleb
bezhetetlen véleményét? Már-már 
európaiakra is ragadt valami ebből a 
szellemiségből.

Magam úgy vélem, hogy csodál
kozni valóban csak a gyermek és a 
sokat tanult, intelligens ember tud. 
A még naiv gyermek és a művelt 
felnőtt nem tart természetesnek sem
mit. így van ez a lelki életben is: a 
büszke, gőgös ember már nem tud és 
nem is akar csodálkozni Isten fensé
ges tettein. Csak az alázatos Anna, 
Mária, Simeon csodálkozik... Bib
liaolvasók tudják, hogy Mózes is, 
Dávid is, Miijám is, Ézsaiás is cso
dálta Istenét.

Aki eltelt önmagával, annak nem 
telik csodálkozásra. A sorsába és bű
nébe temetkező elfelejt fölfelé nézni 
és önfeledten rácsodálkozni Isten
re...

M i a baja történelmi egyházaink
nak? Elgépiesedett egyházi gyakor
latunkban elfelejtettünk csodálkozni 
Isten nagy tettein! Hiányzik az áhí
tat döbbeneté, megszokottá vált már 
minden csoda. Arcátlanul természe

tesnek tartjuk karácsony csodáját is. 
Protestantizmusunk nagy kísértése, 
hogy hitünk nagy titkait pontosan 
magyarázva megfeledkeztünk a Ti
tok tiszteletéről. Egy-egy gyülekeze
tünk üdvösséggyártó géppé lett, lé- 
lektelenül rutinszerű még ünneplé
sünk is. Karácsonykor tanuljunk új
ra csodálkozni! Nem az értelmes hi
tet ostorozom, nem a tanulást ítélem 
fölöslegesnek, hitünk titkainak cso
dálatát keveslem! Mózes, Ézsaiás, 
Jób, Pál és János csodálkozó hitét, 
hódoló imádatát hiányolom. (Biblia
olvasóknak igehelyeket ajánlok: 
2Móz 15,11, Jób 41,3, Róm 8,33-35, 
2Pt 3,18, Jel 21)

Tanácsosnak is nevezik a Krisz
tust! Miként reagálunk erre a névre? 
Nekem nincs szükségem tanácsra... 
Tanítvány létemre is gyakran tanács
talan vagyok... a tanácsos szó fülem
ben és számon csak rangot, hivatalt 
jelent, de hogyan tudna bonyolult 
életemben az egyszerű, Bethlehem- 
ben született gyermek, a Názáreti 
ácslegény, halászok és vámosok ba
rátja tanácsolni? -  képtelenség. Va
lószínűtlen. Naivság... Pedig a korai 
kereszténység, az első gyülekezetek 
tagjai igent mondtak a próféciákra, 
a próféták által hirdetett nevekre, 
jelzőkre is. Jézusban testet öltöttek a 
szavak. Testet öltött az isteni Szó, az 
Ige. Hátha még minket is, mai 20. 
század végi embereket is tud ő  helye
sen, hasznosan, üdvösségünket mun
kálva tanácsolni?

Karácsonykor újra eszünkbe jut
hat: az emberiség nagy várakozói, 
perzsák, egyiptomiak, görögök, ró
maiak mind-mind csalódtak, akár 
emberarcú istenekben, akár istenar
cúnak vélt trónra lépő uralkodókban 
vélték fölfedezni a Megváltót. Min
den embert dicsőítő várakozás ku
darcot vallott, kiábrándulásba ful
ladt, csak egy várakozás nem szégye
nült meg, a prófétáké. Ézsaiás is iga
zat szólt! Krisztusban nem hiába re
ménykedtek Isten emberei, s kará
csony óta húsz évszázad keresztényei 
boldogan vallhatják, hogy Jézusban 
a csodálatos, tanácsadó Isten érke
zett közénk. Csodálatosan szereti a 
megtérő bűnöst, irgalmasan tanái 
csolja az új életben haladót. Kará
csonykor újra fényesedhet, ragyog
hat e két név: Csodálatos Tanácsos!

Dr. Hafenscher Károly

A
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GYERMEKEKNEK A K
Most valahogy minden kicsit melegebbnek tűnik.
Mintha csak a sok lobogó karácsonyi gyertya lángja 
melengetné az embert e hideg, december végi napokon.
De érzem, ez a melegség inkább belülről jön.
Furcsa, megmagyarázhatatlan, titokzatos melegség az, 
ami most betölti szívemet.
Bizony, még haragom is hamarabb elillan, mint máskor, 
s mintha a jó szó is könnyebben teremne ilyenkor, Karácsonykor. 
Honnan ez a titokzatos melegség?
Csak tapogatózva ízlelgethetjük az emberi gondolkodással 
alig felfogható, mégis életünket változtatni tudó titkot:
Ügy szerette Isten a világot, hogy Jézust küldte hozzánk, 
elhozni rideg napjainkba az ő  mennyei melegét.

Történet a Betlehemi 
Csillagról

Nagyapám mesélte el egyszer ezt a régi karácsonyi 
történetet: A háború idején történt, amikor falujukat 
is elérte a front, és bevonultak a megszálló csapatok. 
A gyülekezet a templomban épp istentiszteleten vett 
részt, amikor a prédikáció közben kinyílt a templom
ajtó, és belépett rajta egy idegen katona. Apró terme
tének nagy tekintélyt kölcsönzött a nyakában lógó 
géppisztoly. Először a szószéken álló lelkészt fogta el 
rémület, hiszen ő azonnal megpillantotta a váratlan 
„vendéget”. A szorongás hamarosan úrrá lett az egész 
gyülekezeten. Az idegen viszont mit sem törődve a 
jelenlevők zavarával, csendben végighallgatta a prédi
kációt. Amikor elhangzott az „ámen”, 0 előre ment, 
a gyülekezet felé fordult, és megszólalt: „A nyugati 
csillagok fényesen ragyognak, a keleti csillagok még 
fényesebbek. De nincs semmi, ami a Betlehemi Csil
lagnál fényesebb lenne!” Ezután fogta magát, és a 
meglepett gyülekezet sorai között kivonult a temp
lomból.

Csodálatos dolog, ahogyan a legkülönbözőbb em
berek együtt vannak a betlehemi jászol körül, hogy a 
Betlehemi Gyermek békességet tud adni a békéden 
emberi szíveknek. Csodálatos emberi találkozások 
alkalma lehet Karácsony, rég nem látott szerettek, 
megbékélt ellenfelek között. Karácsony legnagyobb 
csodája mégis az, hogy találkozhatunk a Szeretet Iste
nével.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI
Karácsonyi névkereső

Ebbe a fenyőfába a karácsonyi történetben sze
replő személyek neveit kell beírni. A m eghatározá
sokat abban a sorrendben közlöm, ahogyan a ne
vek felülről lefelé követik egymást. H a sikerült be
írnod a megfelelő neveket, még vár rád  egy fel
adat. A csillaggal jelölt négyzetekben található  be
tűkből egy földrajzi név állítható össze. Ez a 'rejt
vény megfejtése, amit ha akarsz, elküldhetsz a 
megadott címre.

A meghatározások a következők:
1. Az Ú r angyala biztatta jegyesemet, hogy ne 

féljen magához venni.
2. Dávid házából és nemzetségéből való voltam.
3. Nevemet születésemkor táblára írták.
4. Isten fontos hírrel küldött Názáretbe.
5. Látom ásom  volt a tem plom ban.
6. Hatalomféltésemnek szörnyű parancs lett a 

következménye.
7. József rendeletem nyom án kelt ú tra  jegyesé

vel, hogy Betlehembe menjenek.

Minden rejtvényfejtőnek, és a gyermekrovat min
den olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket kívá
nunk!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Charlie Chaplin  írja: „Azt hi
szem, akkor éltem át legszebb 
karácsonyi életemet, amikor 
fiaim öt- és hétévesek voltak.

Gyönyörű karácsonyfát dí
szítettem fel fiaim részére, ren
geteg kívánatos ajándékot hal
moztam a fa alá, és egyáltalán, 
összehordtam lelkes buzgal
mamban mindent, ami szem
szájnak ingere lehetett. Na
gyon büszke voltam művemre.

Mielőtt a fiúkat behívtam, 
behúzódtam a másik szobába, 
és elbújtam a függöny mögött, 
így akartam élvezni a hatást. 
Egyszerre halk lépteket és sut
togó hangot hallottam. Kiles
tem, ott állt két fiam ünnepi 
díszben, közrefogva két mocs
kos kis utcagyereket, akik tág- 
ranyílt szemmel bámultak kö
rül. Bobby megszólalt: Ha éhes 
vagy, vegyél magadnak valamit 
innen. Ez itt mind a miénk. 
A két gyerek teletömte a vendé
gek zsebeit cukorral, marcipán
nal és dióval.

»Akarod talán azt a pus
kát?« kérdezte idősebb fiam -  
Csak vedd el nyugodtan! Mi 
kapunk másikat is, ha kell. 
Tessék vidd el, de csendesen, 
nehogy apa meglásson! -  És

A JÁ N D É K A IN K
ebben a pillanatban vettek ész
re engem. Megijedtek. Félén
ken pislogtak rám. Végül is 
Bobby, a bátrabb szólalt meg:

-  Tudod, apa, ez a két gye
rek semmilyen ajándékot nem 
kapott ma, ezért mi adunk ne
kik a magunkéból. Ugye nem 
haragszol?

Nem haragudtam. Sőt, na
gyon örültem. Nekem ez volt a 
legszebb karácsonyi emlékem.”

Egy zairei közmondás sze
rint ajándékozni nem más, 
mint a szívünket adni, kezünk 
csak segít ebben. Ezt a csodát 
élhetjük át most is, de nemcsak 
karácsony táján, hanem éle
tünk minden napján. Adni -  
azt jelenti: szíveket cserélni.

Adok és kapok. És minél 
többet ajándékozok a maga
méból -  annál több marad ne
kem. Milyen furcsa az ajándé
kozás logikája! Sokszor csak 
semmiség, amit a másiknak 
adok: néhány kedves, tiszta 
szó, mosolygás, szeretejt- 
morzsák, jóság-falatkák. És 
mégis: megsokasodhat, kama
tozhat, ha igazán szívből 
adom. Amit elajándékozok, az 
az enyém marad, még akkor is, 
ha most már a másik ember

kezébe, szívébe vándorolt át. 
Amit elajándékozok, abból 
élek ezután.

Hiszem, hogy nemcsak 
Charlie Chaplin nem felejtette 
el soha többé azt a karácsonyt, 
hanem a fiai sem. A két kis 
szurtos utcakölyökről nem is 
beszélve! Mert az ilyen csodá
kat nem lehet elfelejteni!

Karácsony közeleg. Az aján
dékok, ajándékozás napja. Mi
ért ajándékozunk ilyenkor? 
Miért lehet természetessé az 
adás? Azért, mert egyszer Va
laki megajándékozta ezt a vilá
got. Az Isten adta az első, és a 
legigazibb, legcsodálatosabb 
ajándékot: a Fiát. Mindany- 
nyian megajándékozott gyer
mekek vagyunk. Akik -  pisz
kos utcagyerekekként -  (ta
lán értitek a hasonlatot) -  ott 
bámulhatunk tágranyílt sze
mekkel a Csoda láttán. Ott 
állhatunk, csodálkozhatunk -  
teletömött zsebekkel, teli ke
zekkel és szívvel. Mert meg
ajándékozottak vagyunk va
lóban! És ebből élhetünk -  
nemcsak karácsonykor, de 
egész életünkön át!

Varga Gyöngyi

Rendhagyó karácsonyi 
történet

Valaki eljött az emberek közé,
Valaki -  akit már régen vártak.
Valaki itt járt az emberek között,
Valaki -  akiről azt gondolták, 

koronás -  palástos király lesz.
Valaki eljött az emberek közé, 

de a koronát nem a fején viselte.
A régen várt eljött az emberek közé, 

de a jászolban fekvő gyermekben 
nem ismerték fel a királyt.

Valaki eljött az emberek közé,
Valaki -  aki utat akart mutatni,
Valaki -  aki maga volt az Út.
Valaki itt volt,
Valaki itt van ma is,

Az Űr küldte, hogy hirdesse 
a szeretetet.

Valaki bekopogtatott az ajtókon,
Valaki bekopogtat ma hozzád is!
Valaki -  akit az Úr küldött, 

ma neked is át akarja adni a fényt.
Valaki 2000 éve megszületett Betlehemben,
Valaki ma a te szivedben is meg akar születni.
Valaki eljött az Atyától,
Eljött, hogy beteljesítse, amit róla írtak.
Eljött, hogy kézen fogja az elesetteket.
Eljött, hogy 0  maga legyen a Reménység 
Valaki eljött a földre, 

hogy általa juthassunk el oda, 
ahonnan 0  jött.

Valaki eljött az emberekhez,
Valaki itt járt az utcákon, a zsinagógákban, 

a házakban és a pusztában,
Valaki gyógyított, vigasztalt, 

és hirdette a szabadulást.
Valaki eljött a földre, 

s egyszer azt mondta: 
ma teljesedett be az írás.

Az Ige testté lett.
Megszületett azon a régi karácsonyon, és benned is meg
születik mindennap. Csak arra kér, halld meg a kopogta
tást, s ne küldd el a városszéli istállóba!

Zs. Adél

PAUL ROTH:

Mentsd meg 
a karácsonyt

Ó, Jézusom, mentsd meg a karácsonyt.
Nekünk már nincs hozzá erőnk.
Mi vásárolunk és rohanunk, kis csomagokat készítünk,
karácsonyfákat díszítünk, és énekeljük: „Csendes éj”
De a titok, Isten Fiának titka,
hogy emberré lett értünk,
gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció.

Jézusom, a mi bűnünk is, hogy ezt az ünnepet 
elborítják a reklámhegyek.
Mi tudjuk, kinek jár karácsonyi üdvözlet, 
és kötelező ajándék, mindenki tudja.
De meg akarunk szabadulni végre 
a vásárlási és ajándékozási görcstől.
Szent ünnepet akarunk ülni,
amelyen nem az a mérték, ki mennyit ad.

Jézusom, segíts, nehogy elsüllyesszük egészen, 
mit jelent ez az ünnep,
segíts, hogy az ádventi hetekben a lelkűnkbe nézzünk. 
Segíts, hogy az Útra visszatérjünk, s elinduljunk megint 
Csak így lesznek az ajándékok jeleivé a szeretetnek -  
mint megannyi tükre a Te Szeretetednek.

ó ,  Jézusom, mentsd meg a karácsonyt, 
ments meg minket!
Ezért vállaltál embersorsot.

K i t á r u l t  e g y  a j t ó . . .
n i .

Ez az ajtó a késmárki ősi lyceum könyvtárának 
ajtaja, amely 50 évi bezártság után most kitárult. Keve
sen tudják talán, hogy Közép-Európa legnagyobb isko
lakönyvtáráról van szó. Adatait az előzőekben közöl
tük. -  Amikor felmentünk az ódon lépcsőkön, az irodá
ban már várt ránk Vlasta Okolicsányi, a könyvtáros. 
Számára mindig öröm, ha lábak kopogását hallja, fe l
fe lé  a lépcsőn, mivel a könyvtár léte azon múlik, van
nak-e, lesznek-e a könyvtárnak látogatói. A válasz 
sürgős! A külföldi turisták rendszerint megállnak a 
gyönyörű fatemplomnál és nem tudják, hogy néhány 
méterre egy kultúrcsodavészesei lehetnének. A könyv
tárban nagy mennyiségű feltáratlan levéltári anyag is 
található. Ki tudja, milyen új felfedezésekre tehet szert 
a kutató hazai történelmünkkel kapcsolatban.

Schelken Pálma a századforduló irodalmával foglal
kozott, én T h ö k ö l y - a n y a g o t  kerestem. És akkor 
Vlasta -  aki a hidegben saját szedésű finom, forró  
csipketeával kínált meg bennünket -  az asztalomra 
helyezett folió méretű, durva, szürke papírlapokból álló 
eredeti kéziratot. C o n v e n t i o n a l e . . .  állt a címla
pon, az év: 1683. Felsorolás a Thököly udvartartásában 
szereplő személyeknek kiutalt járandóságokról. „Kez
deték Esztendeje Lipóczy M iklós udvari Praedicator 
Uramnak die 1. Jan Ao 1683." -  állt az első oldalon, 
majd következett a felsorolás. „Kezdeték Esztendeje 
Szent Andrassy Janos Török Tolmácsnak Die 17. Juni 
1683" -  majd ismét a felsorolás. M ajd: „Az Zászló 
Tartónak Dobosnak Síposoknak és Tizedeseknek veres 
kisznityia Posztóból való M entyek Szabva. Dolma- 
nyok pedig fejen kisznityia Posztóból adódik, de az 
Köz-Siposoknak mind M entyek Dolmányok veres 
Kisznityia Posztóból, Különb a Fő Síposnak, minden 
köntöse Szeles Remek Posztobul, M entyeknek pedig 
mind ké tí eleje Sarga Posztóval bélelve"... Hihetetlen
nek tartottam, hogy azt a kéziratot, amely Bécs ostro
ma idején íródott Thököly táborában, most én tartha
tom kezembe.

Thököly Imre a Wesselényi-féle összeesküvés ide
jén, amikor édesapját, Thököly Istvánt is megvádol

ták, csak nagy nehézségek árán tudott Erdélybe mene
külni. Ott huszonegyévesen a bujdosók élére állt és 
fegyveres sereggel tért vissza Magyarországra. Elfog
lalta a Felvidéket a bányavárosokkal együtt. „Vallá
sunkért s hazánk szabadságáért” fogott fegyvert. -  
1682-ben, az átmeneti fegyvernyugvás idején kötött 
házasságot Zrínyi Ilonával. 1683. február 21-én egy 
napra meglátogatta szülővárosát, Késmárkot. A  város 
kitüntető szeretettel vette körül nagy fiá t -  sajnos már 
későn.

A késmárkiak, akik németek és Habsburg-pártiak 
voltak, mindvégig ellenálltak a Thökölyeknek, mint 
váruraknak. Csak amikor tőlük, lutheránusoktól is el
vették a templomot és iskolát és hitükben üldözöttek 
lettek, értették meg a Thökölyek küzdelmét. Ez volt 
Thököly Imre egyetlen igaz találkozása a várossal. Egy 
napi öröm után Thököly Zrínyi Ilonával és ké t mosto
hagyermekévei Lőcsére ment, majd onnan is távozott. 
Zrínyi Ilonának útközben fia  született. A  család és a 
nemzet öröme nem tartott sokáig, a gyermek néhány 
napos korában meghalt. -  A harcok kiújultak. Thököly 
a hadakhoz ment, Zrínyi Ilona gyermekeivel Munkács 
vára fe lé  tartott...

Kara Musztafa nagyvezér 1683 nyarán Bécs ellen 
indult, de vállalkozása kudarccal végződött. Bécs ostro
ma idején Thököly Pozsony alatt táborozott. A bécsi 
kudarccal az ő sorsa is meg volt pecsételve. -  Sok  
viszontagság után Thököly a török sereggel együtt Dél- 
Magyarországra szorult. A szultán Apafi halála után 
kinevezte Erdély fejedelmének és sereggel Erdélybe 
küldte. Thököly Zernyestnél győztes csatát vívott és 
két elfogott császári generális fejében kiváltotta felesé
gét bécsi udvari fogságából.

A másik mű, amely kezembe került, Thököly 
N a p l ó j a  volt ezen utolsó táborozása idejéből 
(amely hazai könyvtárban is megtalálható). A z eredeti 
kéziratot az esztergomiprimási világi levéltárban őrzik. 
-  A Napló az 1693-1694. év minden napjáról tartalmaz 
feljegyzést. „16Q3. XII. 25. K a r á c s o n y  I .  nap. 
M a lévén emlékezeti a Christus Urunk születésinek, 
isteni szolgálattal töltöttük az időt. A  Vidinbül jö tt  
szerdár agáját egy öltöző köntössel és valamely tallér

pénzzel is megajándékozván... X I I .  2 7 .  K a r á 
c s o n y  I I I .  n a p j a . . .  az reggeli isteni szolgálat 
után elsőbb rendű híveimet s tiszteimet összve gyüjtet- 
vin, az Szent István és Szent János em lékezetve s azon 
a néven lévő híveimnek kedvekért az külső palotán 
öttem s mulattam. Hives idő volt. 1 6 9 4 .  d i e  1. 
J a n u á r .  Istennek legyen áldott neve érette, az k i 
ennyi változások és bujdosásimnak számos esztendei 
után ezen áldott napot s uj esztendőt adta érnem szen
vedhető egésségben s állapotban. A z reggeli praedika- 
tiot vitte véghez az megsententiáztatott jeni-palánki 
sírása mester Isáki János, az M iatyánkrul praedikál- 
ván..."

A  karlócai béke Thökölyt száműzte Magyarország
ról. A  száműzetésbe követte felesége és 1400 hűséges 
híve. Konstantinápoly után a nikomédiai Izmidet jelölte 
k i a szultán a bujdosó fejedelemnek lakóhelyül. Thö
köly Imre 1705. szeptember 13-án halt meg, az izmidi 
örmény temetőben tem ették el, ahol 200 évig pihent.

Kinczler Irén

„Egy nap Betlehemben”
A közelm últban elhunyt osztrák grafikus és író, Ida 

Bohata gyermekkönyvei évtizedek ó ta  nagy népszerű
ségnek örvendtek a német nyelvű könyvpiacon. H a
sonló örömmel forgatják gyermekek és felnőttek a 
magyar fordításban megjelent mosolyt fakasztó, de
rű t arasztó kis könyvecskéket. Az égi konyha, Törpi 
és a hónapok, Hópelyhecskék után  Csillag Éva fordí
tásában elkészült az Egy nap Betlehemben is, mely a 
legszebb karácsonyi ajándékokkal is felveszi a ver
senyt, a vallásos szemléletű gyermekkönyvek sorá
ban. A versek kedves hum ora, a grafikák színpompás^ 
világa kedvesen vezeti a kicsinyeket a kereszténység 
kezdeti szakaszába. Jó lenne minél előbb találkozni a 
könyves sátrakban a sorozat további köteteivel; 
A Nyuszitanya, Tavasztündérek, Csigaposta, Szent 
M iklós N apján is kiadóra vár.

Sch. P.
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ÍGY ÍGÉRTÉK A PRÓFÉTÁK

Erős Isten
A szó maga több jelentésű. Le

het értelmezni lelki dologként, le
het lelki m agatartásként felfogni. 
Mindenképpen arról van szó e ki
fejezés hallatán, ami a mi sajátos 
egyházi küldetésünk, a lelki élet 
ébresztése, szervezése, az evangé
lium hirdetése, s ennek nyomán 
létrejött lelkiség.

A spiritualitás m agában foglalja 
a személyes kegyesség fogalmát is. 
A kegyesség talán sokak számára 
leterhelt kifejezés. Mégis a hit meg
élésének sajátos megnyilvánulása 
az imádság gyakorlásában, a bib
liaolvasásában, istentisztelet ta rtá 
sában, az éneklésben, bibliaórák 
közösségében. Találóan fogalmaz 
korunk egyik teológusa: A teoló
gia a kegyesség lelkiismerete, a ke
gyesség a teológia lelkiismerete. 
Kölcsönhatásuk elengedhetetlen. 
Milyen a ma evangélikusának sze
mélyes kegyessége?

Több irányzatot, többféle tradí
ciót különböztethetünk meg m a
gyar lutherániánkban. Vegyük 
sorjában.

1) Elsőként emlitem a nógrádi 
szlovák eredetű kegyességet. Jólle
het ma m ár kevesen értik eleik 
anyanyelvét, az éneklés szeretete 
m egmaradt máig ható áldásként a 
fiatalabb generáció életében is. Az 
egykori Tranoscius énekeskönyv 
évszázados tradíciója így termi mai 
gyümölcseit. A bibliaolvasás épp
úgy hozzátartozott ehhez a kegyes
séghez, m int a rendszeres temp
lomba járás. Nógrádi gyülekezete
ink istentiszteleti látogatottsága 
ma is a legmagasabb százalékot éri 
el hazai egyházunkban.

Sajnálatos, hogy a korábbi évti
zedek nemzetiség politikája követ
keztében a szlovák nyelv ismerete 
egyre szűkebb körben terjedt. Ö rö
münkre, a hozzá kapcsolódó ke
gyesség nem tűnt el falvainkban. 
Olykor a m egváltozhatatlanság 
igénye erősebb, m int korunk vál
tozást követelő kihívásai. H a 
azonban a paptisztelet országos 
szintjét messze meghaladó attitű 
döt a lelkész a gyülekezet érdeké
ben némi fortéllyal párosítja, a leg
m odernebb kezdeményezés is tá 
m ogatásra talál. (Filmvetítés a 
templomban)

2) M ásodikként a német kegyes
ség jelenlétét hangsúlyozom. Bár 
az 1947-es kényszerű kitelepítés 
következtében a svábság jelentős 
részét elveszítettük, a m egmaradt 
töredék hűséggel ápolta őseik hi
tét, egyházszeretetét, másmilyen 
kegyességét. Éljenek bár N ógrád 
lankáinak szomszédságában (Nagy- 
börzsöny), vagy K om árom  megye 
egyik kistelepülésén (Pusztavám), 
többségük pedig Tolnában s Bara
nyában, azonos vonásokat lehet 
felfedezni gondolkodásukban.

Rendkívül szorgalmas, lelkiis
meretes hivatásteljesítéssel végzik 
kötelességüket. Úgy dolgoznak, 
mint akik Istennek szolgálnak. Pá
ratlan az egy házszere tetük. Nem a 
pap hitétől függ személyes meg
győződésük, de bizonyosak abban, 
hogy a hit hallásból van. Ezért szá
m ukra mindennél fontosabb az is-

A spiritualitásról
tentiszteleten való részvétel. Hősi
es küzdelmet folytatnak egykor 
népes gyülekezeteik számára épült 
nagyméretű templomaik fenntar
tásáért. Áldozatkészségük példás. 
Mi nem vagyunk csak m agyar aj
kú egyház. M ind kegyes tótjaink, 
mind istenfélő svábjaink megter- 
mékenyítőleg hato ttak  egész egy
házunk lelki életére. Általuk színe
sebb, gazdagabb egyházunk spiri
tuális élete.

3) H arm adszorra szólok a ma
gyar ajkú evangélikusok, jelesen a 
dunántúli kemenesaljaiak kegyes
ségéről. Megemlítem, hogy ma 
egyházunk egészére a m agyar 
nyelv használata a jellemző, de 
mintegy másfélezer a német, ill. 
szlovák nyelvű istentiszteletek szá
m a évente.

A dunántúli evangélikusság az 
artikulusba (1681.) foglalt enge
dély alapján építette a 17. század
ban templomait. Messze vidékről 
fogatokkal vagy éppen gyalogosan 
zarándokoltak istentiszteletre ele
ink. Eseményszámba ment a temp
lomba járás, I talán ritkán is. 
A Sopron megyei Vadosfához pl. 
35 község evangélikussága ta rto 
zott. 100 km-es körzetből érkeztek 
híveink -  különösen a nagy ünne
peken. A korabeli közlekedési vi
szonyok között aligha lett volna 
több elvárható őseinktől. Részben 
innen tradálódik a nagyünnepi 
templomba járás kiemelt fontossá
ga. Énekeskönyvük inkább volt, 
m int Bibliájuk. Akinek mindkettő 
m egtalálható volt otthonában, az 
is többet használta az énekesköny
vét. A haza szeretete és a függet
lenség -  szemben a Habsburgok
kal -  párosult protestáns hitükkel. 
A katolikus hatás elől a vegyes há
zasságok hagyományos kizárásá
val védekeztek. A tizedik faluba is 
elmentek evangélikus házastársért. 
Sokan közülük nemesi rangjukkal 
és vagyonukkal jelentősen tám o
gatták helyi gyülekezetüket. H it
vallásos ragaszkodásuk példasze
rű. N apjainkban a kis falvak az 
urbanizáció szívó hatása következ
tében létszámukban felére, harm a
dára csappantak, lelkileg is erőt
lenné váltak. Lesz-e feltám adá
suk?

Lehetne még szólni a Békés me- 
1 gyfei ' szlóvákság sajátosságairól, 

vagy a tirpák kegyesség vonásairól 
éppúgy, m int egész egyházunkra 
jellemző tagozódásokról. Itt csak 
m arginálisan említem, hogy mély 
nyom okat hagyott egyházunk spi
rituális arculatán az elsősorban 
finn, kisebb m értékben angolszász 
hátterű  ébredés az 1940-50-es 
években, melynek jótékony hatá
sát ma is látjuk gyülekezeteinkben.

A hagyományos lutheránus tra 
díció m egtartó ereje is megnyilvá
nult a közelmúlt történetében, 
ahol a helyi presbitériumok m űkö
dése szinte egyedül őrizte meg a 
protestáns tradícióból következő 
dem okratikus közösségi vezetés 
gyakorlatát.

A kép elnagyolt, vázlatos ismer
tetéséből sem m aradhat el az u ta 
lás a kultúrprotestáns gondolko

dás tényére. Egyházunk büszke 
múltjára, m ert szám arányát meg
haladó százalékban adott a nem
zetnek tudósokat, művelt értelmi
séget. Talán ma is igaz ez. Szeret
ném hinni. E valóságismeretből 
következik annak józan bevallása, 
hogy a kultúrprotestáns szellemi 
örökség ápolása az elmúlt évtize
dek során missziói karaktert is ka
pott. Talán ma is lehet kapcsoló
pont elvilágiasosodott kortársaink 
irányába, ha nem is elégséges az 
üdvösséghez.

„A kegyesség annyit tesz, m int 
elfordulás a tárgyiasult gondolko
dás szolgaságától és odafordulás a 
saját m agunk által megtapasztalt 
szubjektivitás kockázatához. 
A kegyesség ezért az élmény, a 
megtapasztalás, a megsejtés és a 
megérintettség által ismerhető 
m eg... Ezért a kegyesség bátorság 
a személyiség kibontakozásához, 
az emberré léteihez és szabadulás 
az eltárgyiasult világ áruvédjegy 
számmisztikájából.” (Hans-Otto 
Wölber) Tudósok felmérése sze
rint Európa válsága három  forrás
ból táplálkozik. Válságban van a 
házasság és család intézménye 
(egyik este m utatta  a tv: a felesé
gek 40% -át testileg bántalmazzák 
a férjek). Válságban a kultúra: a 
jelent kell visszatüÄöznie -  disz
harm ónia, brutalitás, reménytelen
ség -  vagy van más m andátum a is? 
(pl.: szépség, harm ónia, emberség, 
közvetítés) Végül válságban a tra
díció (törés állt be a gyermekneve
lés, az egymással való érintkezés 
gyakorisága és tartalm a, a nemek 
értékelése, egymáshoz való viszo
nya, az iskolázottság és tudás ér
tékeszménye területén.) Család -  
kultúra -  tradíció -  e három  érték- 
közvetítő csatorna a kegyesség 
hordozója is volt. H a e csatornák 
beszűkülnek, mennyi emberség, 
m ekkora hit és milyen élet vár u tó
dainkra?

M artin Heidegger filozófus sze
rint a kérdezés a gondolkozás ke
gyessége. „Das Fragen ist die 
Frömmigkeit des Denkens.” M er
jünk kegyesek lenni ebben az érte
lemben is, hogy legyen spiritualitá- 
sunk! vo.i juu

Szebik Imre

Flamand miniatúra a XVI. századból

Attól még senki sem lett gyen
gébb, ha közeledett a kicsihez, az 
elesetthez. Sohasem akkor veszí
tettünk erőt, ha megálltunk ná
lunk nyomorultabb társunk mel
lett. De képes-e ma egyáltalán va
laki arra, hogy ránézzen a másikra, 
hogy számontartsa azt, aki gyen
gébb? Ki az, aki rászánja magát és 
odahajol a nyomorultakhoz? Ki 
olyan erős, hogy meg is valósítja a 
lenézett feladatokat? Fogynak az 
ápolók. Egyre kevesebb ember él 
„emberközelben” . Gépesítenénk, 
ha lehetne, a gondozást, s az egy
mással törődést is. A család után 
pedig még a gyülekezet is beáll a 
sorba: alkot, termel és küzd az evi
lági versenyfutásban.

H onnan várhatunk átrendező
dést? H onnan érkezhet egy hitele
sebb m agatartás az életünkbe? 
H onnan tám ad fantázia a felfede
zésre és energia a kivitelezésre? Pa
naszkodik a kor gyenge embere. 
Siránkozik az ezredforduló tanít
ványa. Zúgolódunk, ha nem hull a 
lábainkhoz a szenvedésmentes, ál
dozatot nem ismerő életforma. 
Mindezek egyértelműen elárulják, 
hogy valahol az alapoknál ingott 
meg minden. A kezdetig kellene 
visszamenni és újraindítani az ese
ményeket. De lehet-e? Akadnak, 
akik életük végére képesek csak 
lazítani, lágyulni és finomabb moz
dulatokkal legalább elköszönni 
egymástól. Addig kemény embe
rek m aradnak. Az erős és kemény 
emberek világában pedig bizony 
„gyengül” az Isten. Nem érződik 
ereje. Számunkra 'azonban a prófé
ta ezen a Karácsonyon nagy átren
deződési lehetőséget kínál fel. Nem 
törvényszerű, hogy az erőtlensé
günk félelemhez, nyomorúságunk 
elkeseredettséghez, agyonpróbált 
porsátorunk összeroppanáshoz 
vezessen. A mélységbe, a zuhanás
ba kiált utánunk Isten szava. 
A felszámolás és az elszakadás ú t
ján  ér utol minket üzenete. Régen 
várt, szép és tartalm as karácsonyi 
ünneplésünk lenne, ha meghalla
nánk az erős Isten hangját és meg

látnánk erős karját. A vándorló 
nép mindig innen merített erőt. Is
ten erejéből. Jövő a mai keresztyé
nek számára sem az emberi erőlkö
dés talaján születik. A jövő ott 
kezd kialakulni, ahol a saját gyen
geségünk elismerése szembetalál
kozik Isten mindenhatóságával és 
erejével.

Ürülő templompadok, elörege
dő közösségek és megfáradt igehir
detők világába is betör Isten erejé
nek fénye és ragyogása. Új kezdet 
nyílik meg ekkor előttünk. Már 
rég nem remélt, szép események 
érik el és töltik be az életünket. 
Tudnunk kell, hogy így van. Már 
tapasztaltuk. Hány továbblépésnél 
éreztük meg az ő hatalmas kezét, 
amint felemelt és megőrzött! Sza
kadjunk el a görcsös akarás és küz
dés vad, zárt, emberi világától, és 
gondoljunk ma bátrabban arra, 
aki mindent értünk cselekszik. Tá
maszkodjunk Isten erejére! Bár
csak ezen a Karácsonyon, ha 
templomba megyünk, ha elcsende
sedünk, ha olvassuk ezeket a soro
kat, képesek lennénk elszakadni 
önmagunktól, szorongásunktól és 
félelmeinktől, és odafordulnánk 
ahhoz, aki -  ezt éppen Karácsony
kor látjuk legtisztábban -  teljes 
odaadással közeledik felénk. Ha 
hűségesek akarunk lenni Luther 
gondolataihoz, akkor többet kell 
szólnunk arról, hogy mitől szaba
dultunk meg, és kevesebbet arról, 
hogy mit gyűjtöttünk és mihez kö
töttük oda m ár megint az életün
ket. Ne arra tekintsünk, aki és ami 
a félelmünket növeli, azon tájéko
zódjunk, aki felszabadultságot és 
nyitottságot teremt: az erős Isten 
felé forduljunk! Az erős Isten 
gyenge embere számára hoz min
dig gyógyulást és újulást az Érke
ző. Ne meneküljünk ezekben a na
pokban a saját falaink mögé, ne 
zárkózzunk be, hanem nyissuk szé
lesre az ajtókat, hogy megérkez
hessen hozzánk is az, aki ránkte
kint és erejével képessé tesz minket 
az új kezdetre.

Ilyentájt eszünkbe ju tnak  a le
szakadók, az elm aradók, a ma
gukba roskadók, az életük értel
mét elveszítők. Ilyentájt fájdal
mas a kontraszt azok között, 
akiket K aráncsonykor eláraszt a 
közösség átélésének nagy öröme 
és azok között, akiknek K ará
csonykor kétszeresen fáj, hogy 
m agukra m aradtak s akiknek 
száma egyre nő. K örnyezetünk
ben egyre többen vannak a ve
szélyeztetett emberek is, az 
előbb-utóbb Istennel szembefor
dulok. És mi naponként érezhet
jük  emberi tehetetlenségünket. 
Nem tudunk rajtuk segíteni. Iga
zán talán m ár nem is akarunk, 
m ert elborítanak saját terheink. 
Felriadunk, összerezzenünk, düh

be jövünk, kuszák és zaklatottak 
vagyunk. Képtelenek arra, hogy 
valakire odafigyeljünk, iránta ér
deklődjünk, fájdalmát átérezzük. 
Fáj az erőtlenségünk. Tudjuk-e, 
hisszük-e, hogy az erős Isten itt 
szeretne elérni minket?

Isten ereje a lehetőséget hozza 
számomra. Ha azt mondtam, hogy 
többé már nem próbálkozom az 
indulással, a változtatással, a javu
lással, most mégis fölemelkedhetek 
és léphetek, mert Ő akarja és Ő 
munkálja. Ha pontot tettem vala
hová az életemben, most lehet be
lőle vessző vagy kettőspont. Krisz
tus születése nem a passzivitás ün
nepe. Krisztus születése nem a sö
tétség és a félelmek korlátlan lehe
tősége. Krisztus születése nem az 
egyedülmaradás és elszakadás ün
nepe. Karácsonykor éppen az el
lenkezőjére születik meg a lehető
ség. Az erős Isten száll harcba a mi 
gyenge, sebezhető életünkért. Hiá
bavaló minden emberi igyekeze
tünk, elhatározásunk és szándé
kunk, ha nem az ő erejével, ha nem 
az ő erejéből és nem az ő erejére 
bízzuk életünket.

A teljes Szentírás képek és sza
vak gazdagságával vall Isten erejé
ről. A sas ereje (5 Móz 32,11) tőle 
van; az oszlopokat (Zsolt 75,4) ő 
tartja meg; jobbomon (Zsolt 16,8) 
az ő ereje a támasz; erőt ölt magá
ra (Zsolt 93,1); a kürtök hangjá
nak erejére összedől a várfal (Józs 
6,20) és a gyermek születésére oda
figyelnek a hatalmasok és az erő
sek, mert erejének híre még hozzá
juk is eljutott. Az erőtlenbe érke
zett erőt azonban még kétezer év 
távlatából is csak alázattal, hódo
lattál és őszinte odaadással szabad 
és lehet fölfedezni.

Vigyük hát oda az erős Isten elé 
mindazt a gondot, ami hatalmas 
felhőként borít be minket. Tegyük 
le elé azokat a súlyokat is, amelye
ket ki tudja, mióta cipelünk, me
lyeket szorongatunk görcsös ra
gaszkodással. Engedjük, hogy át
járjon minket a jászol melege, az 
arc sugárzása, a kar mozgása és a 
kibontakozó új világ öröme. Ha 
ide megérkezünk és képesek va
gyunk itt megállni a versenypályá
vá váló életúton, akkor a legerő
sebb adja a leggyengébbnek tűnő 
közeledésben a legnagyobbat szá
m unkra: az erős Istent Jézus 
Krisztusban. Nincs számunkra ma 
sem más gondolat és vallomás az 
erős Isten színe előtt, m int U rbán 
Ernő szép, karácsonyi imádságá
nak alázata: „Dicsőség néked, 
hogy erőtlen emberi testünkbe öl
töztél; elrejtőzve jöttél hozzám, 
hogy szentséged fénye meg ne va
kítson; értem emberré, testvérem
mé lettél, hogy igazán meghallgas
sam és megszívleljem drága szava
dat.” Itt gyógyulhat gyengesé
günk. Itt kaphatunk erőt és úju
lást. Merítsünk belőle bátran és 
ragaszkodjunk az erős Istenhez!

Dr. Szabó Lajos

KARÁCSONYI GONDOLATOK
Az egyház útjáról a mai világban

1.

TZSrisztus születése után a harmadik keresztyén évez- 
i V  red küszöbén, minden eddiginél hevesebb viták 
fo lynak körülöttünk, társadalmunkban és a világ
ban, az egyházról és jövőjéről. Krízisben van-e ma a 
kétezer éves keresztyénség? M i az egyház igazi útja 
a rohamosan átalakuló, modern világban? A múlt 
hagyományainák, a konzervatív tradícióknak a vál
tozatlan őrzése-e, mind az egyház igehirdetésében, 
mind életstílusában, a gyülekezeti életformákban? 
Vagy a ma annyit emlegetett „modernizáció” az 

1 egyházban is: alkalmazkodás a mai világ gondolko
dásához igehirdetésében, teológiájában és etikai 

I normáiban, életstílusában? M elyik Krisztus egyhá
zának, a keresztyének világot átfogó közösségének 

1 a követendő útja modern, X X . századvégi világunk
ban?

2.

Ha erre a döntően fontos kérdésre felelni akarunk, 
legelőször is azzal kell tisztában lennünk: m i a z  

1 e g y h á z ?  Egyik, hagyományos világnézeti irány a 
sokfajta mai filozófia, ideológia között?  Világméretű 
társadalmi szervezet és intézmény, meghatározott ku l
turális, gazdasági és politikai programmal? Vagy ké t
ezer éves etikai érték- és normarendszer az egyéni és a 

I közösségi élet átformálására, állandó megújítására, a 
bibliai Tízparancsolat és Jézus kettős „nagy parancso
lata” alapján? És minden bizonnyal a világ jelentős 
részében annak gazdasági, társadalmi életét, kultúráját 
formáló erő is, kétezer év óta. Mindez részigazság; de 
nem az egyház lényege, hanem csupán következmény.

A z egyház igazi titka az, hogy é l e t é n e k  k ö z é p 
p o n t j a ,  láthatatlan erőcentruma Isten, túl minden 
materiális valóságon, de láthatatlanul jelenvalóan a 
fö ld i világ egész életében. A z egyház igazi lényege és 

i középpontja Jézus Krisztus, a M egfeszített és Feltáma
dott. A z  egyház láthatatlan Feje és Ura, aki minden 
korban, minden pillanatban jelen van és igéjén, szentsé
gein keresztül cselekszik az egyház fö ld i közösségében.

H itet támaszt, közösséget hoz létre, szeretetet és új 
életet teremt abban.

Egyházunk alapvető tanítása szerint (Apologia) a 
fö ld i egyház „vegyes szervezet” (corpus m ixtum ), 
amelyben vannak csupán névleges, nem igazán keresz
tyének is. De belső „magja" az „igazán hívők lelki 
közössége”, a hitben élő és szeretetben cselekvő Krisz
tus-követők. A z egyház harmadik és legbelső „köre”, 
lényege és középpontja azonban nem a látható fö ld i 
szervezet, sem az ebben élő „hívők közössége”, hanem 
a legbelső, „spirituális középpont”. I s t e n  ö r ö k  v a 
l ó s á g a ,  aki -  hosszú történeti előkészítés után -  az 
első karácsonyéjszakán „testbe öltözött” és a N á 
z á r e t i  J é z u s b a n  b e l é p e t t  a t ö r t é n e l e m  v i 
l á g á b a ,  a m i emberi világunkba. Azóta is láthatat
lanul, a Lélek erejével, az igében és a szentségekben 
vezeti, élteti m indkettőt, m ind a látható, mind a látha
tatlan egyházat ebben a fö ld i világban.

M ítosz, puszta hívő vélekedés és ideológia -  mondják 
sokan, a kívülállók. De akik az egyházban, a Krisztus
hit lelki közösségében élünk, ismerjük Isten és Krisztus 
láthatatlan jelenlétét, az Evangélium újjáteremtő hatal
mát. M ert naponként átéljük az Istennel, Krisztussal 
való életközösség erejét személyes életünkben és az 
egyház életében. Ismerjük az „egyház titká t” személye
sen. Ezért látjuk minden másnál fontosabbnak az egy
házban az Ige jelenlétét: az igehirdetést, az Isten igéjén 
alapuló teológiát és tanítást, az evangélizációt és misz- 
sziót, az ezekből fakadó hitet és cselekvő szeretetet, a 
naponkénti megújulást. Egyedül ezek az egyház jövőjé
nek, megmaradásának igazi forrásai a személyes és 
közösségi élet minden területén!

Ezért vagyunk -  nehézségek, kísértések, támadások 
között is -  rendithetetlénül bizonyosak abban, hogy 
évek, évszázadok és évezredek jönnek és elmúlnak. De 
amíg ember él a földön, „a pokol kapui sem fognak  
diadalmaskodni rajta" (M t 16,18). Es hogy „az egy

anyaszentegyház minden időben megmarad (Ágostai 
Hitvallás, VII. cikk).

3.

M i  következik ebből? Először is az, hogy az egyház 
nem valami, a régmúltból ránk maradt hagyomány, 
pusztán „szép tradíció”. Nem is valamilyen erkölcsi, 
kulturális vagy politikai konzervativizmus hirdetője. 
Bár a Názáreti Jézus személyében és igehirdetésében 
-  hosszú történeti előkészítés után -  már csaknem két
ezer éve jelen van a világ történelmében, az egyház Isten 
m a i jelenlétének és cselekvésének a színhelye a mai 
világban. Jézus Krisztus, az egyház életének közép
pontja, ma is é lő ,  c s e l e k v ő  s p i r i t u á l i s  h a t a 
l o m ,  az igén és a szentségeken és híveinek, követői
nek millióin keresztül, modern világunkban.

Megbecsüljük, tiszteljük és szeretjük a fö ld i egyház 
múltját, igazi tradícióit, hagyományos lelki és erkölcsi 
értékeit. De nem az egyház múltja, nem a régihez való 
kötődés, nem is valamiféle világnézeti, erkölcsi vagy 
társadalmi konzervativizmus a keresztyénség lényege. 
Hanem Isten mai jelenléte a szívünkben és mindennapi 
életünkben. A Krisztushoz és örök evangéliumához való 
hűség a múló időben és szüntelenül változó világban.

4.

Keresztyénségünknek ugyanakkor alapvető vonása, 
igazsága az is, hogy Krisztus látható és láthatatlan 
anyaszentegyháza e b b e n  a f ö l d i  v i l á g b a n  él, 
követői ott élik életüket és végzik küldetésüket: Isten 
igéje ébresztő és megújító hirdetését, az evangélizáció 
és misszió munkáját. És a krisztusi szeretet ezerféle mai 
szolgálatát a családban, az egyházi életben, a társada
lom életköreiben, és egyszerre félelmes és nagyszerű 
modern világunkban.
_____________ ._______________________________

Századunk egyik nagy teológiai gondolkodója 
( P a u l  T i l l i c h )  szerint az egyház tanításának, 
igehirdetésének a l e g e l s ő  f ö l a d a t a  az, hogy a 
mai ember, a mai kor, a mai társadalom kérdéseire igaz 
és eligazító választ adjon. Nem a múlt dogmatikai vagy 
etikai válaszait kell ismételgetnie. Hanem Isten igéje 
m a i válaszait, mai igazságait kell megkeresnie és to
vább adnia a pluralizmus útvesztői között vergődő mai 
embernek és társadalomnak! Sohasem úgy, hogy a mai 
világ Istentől függetlenülni akaró materializmusához, 
Isten nélküli humanizmusához vagy etikai liberalizmus
hoz alkalmazkodva próbálja „modernizálni a keresz- 
tyénséget”. Ez végzetes tévút lenne.

A keresztyénség, az egyház élete és tanítása Isten
központú, krisztusi világlátás, erkölcsiség és életfolyta
tás. Nem Istent tagadó, emberközpontú, autonóm hu
manizmus. Hanem a hit és a krisztusi szeretet humaniz
musa.

A z egyháznak, a keresztyénségnek csak egyfélekép
pen van jövője a mai világban és a harmadik évezredben 
is: ha a szekularizmus, az egyoldalú racionalizmus, a 
végzetes etikai relativizmus és liberalizmus mai kísérté
sei között h ű  m a r a d  ig a z i  l é n y e g é h e z :  Isten
hitéhez, Isten teljes igéjéhez, Krisztus evangéliumához. 
És a szeretet örök, krisztusi normáihoz, önzetlen szol
gálatához életfolytatásában.

5.

Isten szeretete testté lett Jézusban. Karácsony fénylő  
csillaga ma is ott ragyog korunk régi és új kísértései, 
veszedelmei között, a bűn és a halál félelmes sötétségé
ben. Karácsony evangéliuma soha nem válik korszerűt
lenné a világban. Mert az egyház hajója a fö ld i világban 
-  mint annyiszor -  ma is viharos tengeren, állandóan 
krízisek között, de mindig Krisztus láthatatlan jelenlé
te, irányítása hitével, erejével halad a harmadik évezred 
felé. Csak mi ne hagyjuk el ezt a hajót a félelmes, 
viharos tengeren!

Dr. Nagy Gyula
í
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„Él Isten az égben, légy jó reménységben...”
H álaadás Sopronban a megújult templomért

Kilenc évi munka után hálaadásra gyűlhetett össze Sopron és környéke 
evangélikussága. Megújult a templom kivűl-belül, kijavították a torony 
málladozó köveit. A „hűség városa" most Isten és az ő háza iránti hűségéről 
tett bizonyságot. Egykor is innen sugárzott k i a reformáció, ide tekintett 
Dunántúl népe, és ma is sugárzik az evangélium fénye, templomból, gyüle
kezetből, gimnáziumából és kollégiumából, újra ide néznek Dunántúl evan
gélikusai, ide jönnek megerősödni.

bői tudtuk meg, hogy 1984 őszén, 
amikor 200 éves volt a templom, 
még nem gondolták, mi áll előttük. 
Másfél év múlva csúszott meg a 
tető. A háború végén találat érte, 
és akkor csak gyorsan állították 
helyre. Közben a gyülekezet 2/3-át 
kitelepítették és meggyöngült a 
gyülekezet teherhordó képessége. 
1986-ban újították meg a teljes te
tőzetet, és renoválták a templom 
külsejét. Ez 15 millió forintot 
emésztett fel. Alapítványok és 
gyűjtések „takarták be” ezt a két 
munkaütemet.

A templom tornya 80 évvel ké
sőbb épült a templomhoz. Margit- 
bányai kőből faragták és építették 
fel. A kő elöregedett és nagy dara
bokban kezdett lehullani. Feltétle
nül tenni kellett valamit. A mun
kálatokhoz 20 millió forint kellett. 
I tt m ár nagyobb belföldi és külföl
di segítségre volt szükség és egy 
ingatlan eladása is hozzájárult a 
fedezethez.

Felügyelők és presbiterek, ön
kéntes segitők álltak a renoválás 
hátterében és buzgó munkájuk

November 26-án, szombaton 
délután volt az ünnepi hálaadó is
tentisztelet, melyen Szebik Imre 
püspök prédikált. A környék lelké
szei nagy számban vettek részt, sőt 
Alsó-Ausztria szuperintendense, 
Helmuth Santner is eljött, hogy a 
szomszéd ország evangélikusainak 
köszöntését elhozza. Mindebből 
meglátszott, hogy Sopron régtől 
fogva ennek a régiónak szellemi és 
lelki központja volt és ma újra az 
lehet.

A püspök igehirdetése elején a 
templom megújulására m utatott 
rá. Emlékeztet szépségével Isten 
szépségére, Isten örök otthonára, 
ahová hív bennünket, de porszem 
voltunkra is. Nagyobb az Isten 
gondjainknál és mulasztásainknál. 
Idézte Sántha Károlynak a század- 
fordulón írt énekét: „El Isten az 
égben, légy jó  reménységben...” Sa
lamon templomszentelési imádsá
gának egy részlete volt a textusa 
(1 Kir 8,56-60), a gyülekezetei meg
áldó szakasz. Megszólalt benne a 
könyörgés. Legyen velünk Isten, 
mint volt őseinkkel. Sopron a bé
kesség és nyugalom helye volt, ahol 
összegyűlhettek az evangélikusok 
Isten imádására -  ha nem lehetett 
templomban, úgy -  az Eggenberg 
ház udvarán. Megszólalt a kérés is. 
Isten a biztos pont életünkben, haj
lítsa szívünket magához. Ma a csa
lódottság és a jólét világában sugá
rozza a hitet és meggyőződést ne
künk. Küldés is van ebben az áldás
ban. Tudja meg a föld minden né
pe : az Ú r az Isten, nincs más. Kül
detésünk, hogy róla szóljunk!

Az ünnepi közgyűlésen Kebelei 
Ferenc felügyelő arról számolt be, 
hogy e templomért megmozdult az 
ország evangélikussága, adomá
nyaival segítette ezt a megújulást. 
Ezért mondott köszönetét a gyüle
kezet nevében mindazoknak, akik 
segítségükre siettek, itthon vagy a 
határon túl, Burgenlandban is.

Szimon János lelkész foglalta 
össze röviden a 9 év történetét. Eb

eredménye, hogy ma ünnepelhe
tünk és hálát adhatunk. Adja Is
ten, hogy „kicsiny kövek” menje
nek ki e templomból, mint „élő 
kövek” a mindennapi életbe.

Bárány Gyula esperes köszönte 
meg a gyülekezetnek, hogy a haza 
iránti hűséghez most a hitükhöz 
való hőségük is csatlakozott. 
Redly Elemér katolikus plébános 
kívánta, hogy Istenhez és egymás
hoz is legyenek mindig közel. Dr. 
Vladár Gábor református lelkész 
pedig azt kérte, legyen igazi o ttho
na a gyülekezetnek ez a templom.

Az istentisztelet zenei részét töb
ben gazdagították szolgálatukkal. 
Fúvószenekar és orgona kísérte 
felváltva a gyülekezet éneklését, 
dr. Friedrich András vezényletével, 
az orgonánál a kántor Csizmadia 
Béla volt. Koszorúné Cséry Ágnes 
szólót énekelt, Stirmer Agnes fuvo- 
lázott. A líceum kórusát Takács 
Andrea, a gyülekezeti énekkart 
Wagner Szilárd vezényelte, Ger- 
gácz Erzsébet pedig szavalt. A lel- 
készi szolgálatot a püspök mellett 
az esperes, Szimon János, Weltler 
Sándor és Jakob Kruse soproni lel
készek végezték.

A hálaadás reményünk szerint 
nem csupán egynapos alkalom 
volt, de a gyülekezet hálából to 
vább fog tanúskodni arról, hogy 0  
egyedül az Isten!

tszm
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„Örökkévaló A tya...
„Atyátlan világ”
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Gyakran nevezik korunkat 
„atyátlan világnak”, melyben elve
szítettük életünk forrását, tápláló
já t, irányítóját. Az „apátián árva” 
nő a vakvilágba, megy a maga feje 
után, rohan a pusztulásba, m áso
kat is magával rántva. De nem hi
szem, hogy ez csupán huszadik 
századi kórtünet lenne. A címünk
ben is idézett Ézsaiás próféta 
könyvének első soraiban m ár így 
fakad ki örökkévaló A tyánk: „Az 
ökör ismeri gazdáját, a szamár, is 
urának jászlát, de Izrael nem is
mer, népem nem ért engem ...” Ta
lán többen kaptunk az idén is 
olyan karácsonyi képeslapot, me
lyen a betlehemi jászolbölcső m ö
gött szerényen meghúzódnak a 
jám bor jószágok. Nem egyszerűen 
csak az istálló „hitelesítői” ők, ha
nem figyelmeztető jelképek, akik 
az előbb idézett prófécia kemény 
kérdését szegezik nekünk: Vi
gyázz, ember, a teremtés ko ronájá! 
Lehet, hogy ostobább vagy a lené
zett ökörnél és kicsúfolt szamár
nál? Tudod, hogy hol a G azdád?! 
Tudod, hogy ki a Gazdád?!

Elfelejtett „atyanyelv”

De mi le h e tsz  oka az elszaka
dásnak? Generációs feszültség, 
ami sokszor a m ai családok életét

is szétszakítja,? Kosztolányi „A pa” 
című versével mi is megkérdezhet
jük  : „ .. .miért nem érti gyümölcs a 
törzsét?” Nyilvánvaló, hogy Isten 
és ember viszonylatában nem be
szélhetünk „nemzedéki” konflik
tusról. Az itt fellépő kom muniká
ciós zavarnak mélyebb okai van
nak. A legmélyebb, legsötétebb 
„Ok”, az a sátáni hang, amely elra
bolja gyermeki bizalmunkat, 
amely elhinti bennünk a bizalmat
lanság konkolyát: „Csakugyan azt 
m ondta az Isten?!” S a tragikusan 
fogékony talajban hihetetlenül 
gyorsan nő föl a bizalmatlanság 
fája, bőséggel teremve keserű gyü
mölcseit. A „gyermek” felnőttnek 
véli m agát, m ár nem kérdez sem
mit Teremtő Atyjától, hanem úgy 
hiszi, önállóan, függetlenül cselek
szik. Úgy hiszi: m aga döntött, pe
dig valójában éppen ezzel vált rab 
szolgává... Valami összetört, el
szakadt és megkezdődik a tragi
kom ikus „bújócska” . Isten keres, 
kérdez, az em ber fedezéket ke
res, mellébeszél, m ajd elhallgat. 
Ennek a hallgatásnak keserű kö
vetkezményeit éppen karácsony
ko r kell sokszor felfedeznünk az 
életünkben. Végre együtt a csa
lád a karácsonyfa fénye körül. 
Visszasejlenek a gyerm ekkori 
emlékek: hogyan is volt akkor?

A rendszerváltozást megelőző 
hónapokban, az emlékezetes 

társadalmi pezsgés idején kapott 
lendületet az egyházak, mint meg
határozó jelentőségű intézmény- 
rendszerek visszatérése a társada
lomba. Ekkortájt kértek meg egy 
előadás megtartására, melyben ar
ra kellett válaszolnom, hogyan ve
hetnek részt az egyházak -  együtt
működve állami és társadalmi 
szervekkel -  az egészségvédelem
ben. A kérdés a teljes egészségfo
galomra, a testi, a lelki és a szociá
lis egészségre, tehát a testi bajokon 
túl a mentálhigiénére és a szociális 
helyzetre, a társadalmi jólétre is 
irányult.

A múlt és a jelen gondjai mellett 
foglalkoznom kellett a jövővel, az 
előttünk álló társadalmi átalaku
lásból adódó gondokkal. Azzal is, 
hogy a születő demokráciához fű
ződő nagy örömünk és várakozá
sunk mellett a veszélyeket is lát
nunk kell ahhoz, hogy megelőzhes
sük, leküzdhessük őket. Ilyen sa
játságos gond a demokrácia lénye
géből, a többségi döntésekből fa
kadó veszély. Érett, humánus de
mokráciákban meghatározó szem
pont a különböző kisebbségek ér
dekének a figyelembevétele, védel
me. Formálódó demokráciákban, 
ahol a többség is sok gonddal 
küzd, ham ar veszélybe kerülhet az 
etnikai, a vallási, a politikai ki-

HITBŐL ÉLÜNK?
sebbségek és -  témám szempontjá
ból lényeges -  az egészségileg hát
rányos helyzetű emberek, a külön
böző fogyatékosságban szenvedők 
érdeke.

A közelmúltban, egy külföldi se
gítséggel felújított, kibővített kon
ferenciaközpont átadásakor, az in
tézmény igazgatótanácsának ülé
sén szóvá tették, kár, hogy nem 
épült néhány rám pa annak érdeké
ben, hogy a mozgássérültek is 
könnyen bejuthassanak a temp
lomba, az épületbe. A felszólaló 
azt várta, köszönetét kap és ígére
tet arra nézve, hogy gyorsán pótol
ják  a hiányosságot. Kritikát ka
pott, miért kell mindig akadékos
kodni, miért nem lehet felhőtlenül 
örülni a szép központnak. És vala
kinek kiszaladt a száján, egyéb
ként is a gond csak néhány embert 
érint, a nagy többséget nem.

Ne legyen félreértés. Az igazga
tótanácsban, mint általában ezek
ben a testületekben, felelős, teher
vállaló, mélyen hivő egyháztagok 
ültek. Ezért is érdemel szót és kap 
éppen ma, karácsonykor hang
súlyt az eset. Ami önmagában bi
zonyosan ham ar elrendeződik, 
megépítik a rám pákat, talán nem 
is tájékoztattak egész pontosan, a 
jelenség az, ami szót érdemel. 
A minket is fenyegető többségi sze-

retetlenség, ami a társadalom ban 
egyre erőteljesebb, ahogy növe
kednek a hétköznapi, a megélheté
si gondok.

A  gyógyító egészségügynek is 
több egyházi intézményre lenne 
szüksége, ahol a hitből fakadó 
energiák növelik a tevékenység ha
tékonyságát. De különösen érző
dik a hivő emberek m eghatározó 
szerepének a hiánya a  lelki egész
ségvédelemben és a szociális szfé
rában.

A  közgondolkodás megváltozá
sa, az értékrend helyreállása nélkül 
kevés a remény a valódi társadalm i 
megújulásra. Az elm últ fél évszá
zad ránkerőltetett m aterialista 
ideológiája u tán  új gyilkos kór m u
tatkozik, a csak az anyagi értéke
ket becsülő vad, gyakorlati m ate
rializmus. Fenyegeti a társadalom 
ban még meglévő, m egm aradt 
egészséges csírákat. Azt az érde
kes, természetes szolidaritást, am it 
az idegen hatalom  jelenléte váltott 
ki, ami eufórikus volt a  független
ség visszanyerésekor, de m ára alig 
m aradt jele. M ert nem állt helyre 
a hum ánus értékrend, m ert hiába 
vallja m agát egyházhoz kötődőnek 
a társadalom  többsége, ez nem je
lenti a  keresztény értékrend, a sze
retet, az áldozatvállalás, a tisztes
ség érvényesülését.

A legkiválóbb állami szociálpo
litika sem hozhat soha tökéletes 
megoldást a szociális gondokra. 
Anyagilag sem, m ert a leggazda
gabb ország sem képes minden 
nyom oron enyhíteni, m inden szen
vedéshez elérni. Különösen hiá
nyosak a hivatalos lehetőségek a 
testi-lelki nyom orúságok orvos
lásakor. I tt  van dön tő  szerepe a 
civil szerveződéseknek, többek 
között a gyülekezeteknek, az 
egyházaknak. Ő k tehetik sűrűn 
szövötté a szociális hálót, ők se
gíthetnek személyes szeretettel 
m inden rászorulón, tudva, hogy 
m indnyájan rászorulunk a testvéri 
szerétéire.

Vártuk-e, várjuk-e. Jézust? 
Van-e ádventünk, van-e karácso
nyunk? Szíveinket az Ú risten vizs
gálja, az életünk az, ami látható. 
Az egyház élete is. H itből élünk? 
Többek között azon m érhető le, 
hogyan vesszük körül, körülvesz- 
szük-e szeretettel fogyatékos test
véreinket. Lehet, hogy túlértéke
lem a tényt. De egyelőre az örven
detesen épülő, szépülő tem plo
mok, egyházi épületek tervezése
kor ritkán gondolnak a fogyatéko
sokra. Az em lített eset nem  kivéte
les. A tény elhárítható, a jelenség 
cselekvésre kell késztessen. H a van 
K arácsonyunk, ha Jézuséi va
gyunk.

Frenkl Róbert

M it is énekeltünk? M it imád
koztak szüléink? De vajon fog-e 
szólni az ének, ha egy éven át. 
máskor soha nem énekeltünk? Va
jon  hiteles lesz-e ajkunkon az 
imádság, ha különben hónapok 
óta nem imádkoztunk együtt? Va
jon  gyermekeink nem fogják-e az 
egészet hamis színjátéknak, hazug 
képm utatásnak látni? Bármennyi
re is sivár „konzerv”, de lehet, 
hogy őszintébb, ha egy kazetta 
vagy hanglemez „énekel” helyet
tünk?!

„Népem nem ért m e g . -  fakad 
ki keserűen az örökkévaló A tya az 
első karácsony előtt jó  hétszáz év
vel. De mi változott azóta? M i jo b 
ban értjük az Atya nyelvét? Meny
nyit hallgatjuk szavát, és mennyit 
szólunk hozzá?! Pedig karácsony 
óta ez is megváltozhatott volna, 
sőt az idei karácsonnyal is megvál
tozhat, ha végre felfedezzük, meg
ismerjük, milyen A tyánk van ne
künk valójában!

„T ékozló” Atya

Talán kicsit szokatlan ez a jelzős 
szerkezet, hiszen inkább „tékozló 
fiúról” szoktunk hallani, de Luther 
M árton éneksorai segíthetnek 
megérteni a furcsa kifejezés mély 
értelmét:

„Szivét fe lé m  k itá rta , j ó  A tya kén t
fo rd u lt hozzám ,

E gyszü lö tté t fe lá ldozván, k i  n ék i
legdrágább volt. 

É s ő  engedelm eskedett: e ljö tt a  fö ld re
értem .

Szép  tiszta  s zű ztő l szü le te tt -  em ber lett 
és testvérem ."

Csak az emberré lett Istenfiú ve
zethet vissza az „örökkévaló A tyá
hoz” , am int ezt félreérthetetlenül 
ki is jelenti János evangélium ában: 
„Én vagyok az út, az igazság és az 
élet, senki se mehet az Atyához, 
csakis énáltalam." M agunkat elár
vult egykének vélt fóbiánkból csak 
Ő gyógyíthat ki. ö n z ő  m agá
nyunkból testvéri közösségbe hív, 
Isten családjába, az Ő evilági testé
nek, az egyháznak tagjává, ahová 
m ár keresztségünk pillanatában 
név szerint elhívott.

K arácsonykor megtelnek a más
kor oly üres tem plom padok. Igazi 
„tömegélményünk” lehet. De va
jo n  csupán arctalan tömeg. vagy. 
vam jában igazi gyülekezet, elő kö
zösség ünnepel-e együtt ezekben a t 
napokban? V ajon mi közünk van 
egymáshoz? Csupán annyi köt 
össze, hogy egy ado tt templom- 
épület közelében lakunk?! Vagy 
végre felismerjük karácsony egyik 
fő öröm üzenetét: örökkévaló 
A tyánk van, aki „nem nőhető ki” ? 
A  kisgyermeknek éppúgy szüksége 
van rá, m int az életerős középko
rúnak, vagy a hajlott há tú  aggas
tyánnak. Igazán karácsony óta, 
igazán Jézustól tu d ju k : milyen Is
tenünk van. Ő tőle tudjuk, hogy 
A tyánkként szólíthatjuk meg a vi
lágmindenség U rát. Ez a  boldog 
felismerés tehet m inket újra Isten 
gyermekeivé, egymás testvéreivé! 
N em csak december 24-től 26-ig...

Gáncs Péter

M e d i t a t i v  i m a

1944. december 6-án először érte Sopron városát 
hatalmas bombatámadás. A kedves kis város egyszer
re letarolt erdőre hasonlított. A félelem mellett a kö
nyörgés szava tört fel a szívekből. Most erre emlékez
tek a soproniak az ötvenéves évfordulón.

*

Istenem! Nem lázadónak teremtettél, szolgádnak 
hívtál el, negyven éve megtartottál nyomodban, a legne
hezebb szakaszokban is. Mégis most, amikor a toleran
cia készségével megajándékozott követed a háború bor
zalmaira visszagondol, melyeket mint serdülő ifjú élt át, 
feltámad a kérdések egész sora. Talán a második gyer
mekkor tünetei ezek, amikor ismét jönnek a miértek, 
és nem szeretnék úgy nyugdíjba menni és majd a földi 
életből eltávozni, hogy ne kapjak választ Tőled, meny- 
nyei Atyám, mint egykor totyogó kicsiként vártam és 
kaptam választ fö ld i édesapámtól. Felszakadnak már 
begyógyult sebek. Nem azért, mert nem jó l gyógyítot
tad, Uram. A hiba az én „készülékemben" van, mert 
szívemben a , feszültség" ingadozik, és amikor ember
társaim saját veszteségeikre még az 50 év alatt sem 
találtak gyógyírt, és sokan várnak választ tőlem, nő 
bennem a feszültség és szivárogni kezd  nemcsak a 
könnyem, hanem kérdőjelet rajzol elém a saját megnyílt 
sebem is.

Te tudod, úgy temettük el az elmúlt évben édes
apánkat a soproni temetőben, hogy mindvégig benne 
maradt a fá jó  kérdés: miért gyilkolták meg a délvi
déki Bácskában édesapját 50 éve? Miért került tö
megsírba a gyűlölet tüzében és miért nem lehet még ma 
sem megálljt parancsolni ennek az átkos folyam atnak  
odalent?

Uram, irgalmazz! Csak Te tudsz választ adni. Eszem

a z  á l d o z a t o k é r t

megáll: összegabalyodtak gondolataim. Szívem dobog
ja : nincsen megoldás, csak sírni lehet. Teológiám egyet 
lát: a bűn mérhetetlen súlyát. Mögöttem gúnyosan 
sugdolóznak: mire jutott, és mit ért el optimista hité
vel? Te hatalmasabb vagy mindezeknél: Kyrie eleison!

Megjelentek Uram, ötven éve Sopron egén a gépma
darak. Nem fészket rakni ereszek alá kicsinyeknek, 
mint fecskemadár, hanem szétrombolni családi ottho
nokat, kiirtani egész családokat, csecsemőtől aggas
tyánig. Bűnösebb volt minden más városnál, hogy így 
látogattad meg? A civitas fidelissima-nak kihunyt éle
tekkel és romba dőlt családi otthonokkal azért kellett 
talán mementóként állnia a nyugati határszélen, hogy 
még inkább Feléd forduljanak az élők?!

Te indítottad a mentési munkálatokra, sebesültek 
ápolására azt a diakonisszát is, szolgálóleányodat, aki 
nem ért célba, mert áldozattá lett mentés közben. Elné
mul „miért" kérdésem, mert Neked számtalan tovább
vezető utad van, ahol én egyet sem látok vaksi szemem
mel és tapogatózó hitemmel!

Látod, hogy még mindig romok eltakarításán fára
dozunk. Szolgálati lakásom falán Kolbenheyer Mór 
lelkészelődöm emléktáblája sérüléseket szenvedett, 
bombaszilánkoktól, vagy lövésektől. Felemelő volt lát
nunk, hogy szabadságszerető fiatalok művészi érzékkel 
és szakmai tudással helyreállították a sérült betűket. 
Mert nekik a szabadságért az ige fegyverével küzdő  
lelkész példakép volt, aki hazaszeretetből irodalmunk 
több jeles képviselőjének munkásságát németre ültette 
át. Urunk, áldd meg ifjainkat, hogy ma is jó l vizsgázza
nak „honszerelemből” a munkás és átforrósodott hét
köznapokban!

Száztíz éve elhunyt elődöm idején épült templomunk 
hatalmas tornya, melyet ő „der from m e Riese"-nek, a 
kegyes óriásnak nevezett el. A  tornyunk aranykeresztje

_____  4

alatti gömböt a második világháborúban számos lövés
sel átlyukasztották, és most a renoválás során ezek a 
sebek is „begyógyultak". Uram! Te látod, hogy milyen 
nehéz eltüntetni a háborús sérüléseket, mennyi anyagi 
áldozatot igényel. Adj erőt, hogy a lelki sebek is gyó
gyuljanak, amikor a torony alatti tágas templomtérben 
gyülekeznek a hívek. Fiatalok, ak ik  csak hírből ismerik 
a háborús tényeket, és idősek, ak ik  lelkűkben és testük
ben megsérültek. Gyógyíts mindnyájunkat kereszten 
hozott áldozatoddal és győzelmes feltámadásoddal!

Közel tíz éve, hogy evangélikus templomunk előteré
ben elkészült a második világháború áldozatainak két 
emléktáblája. Szemben az első világháborús emlékmű
vel. Hazánkban az elsők között tettük, amikor ez még 
nem volt dicséretes cselekedet, ső t... Kétnyelvű felira
ta: Béke a földön -  Friede a u f Erden -  jelzi, hogy 
kétnyelvű gyülekezet hozzátartozói pihennek valahol 
egy jeltelen sírban itthon vagy külföldön, vagy ott, 
ahová nem tudnak eljutni a visszamar adottak. A táblá
kon rajta vannak családok, melyek az 50 évvel ezelőtti 
bombatámadások nyomán haltak meg otthonukban. -  
Istenem! Am ikor ma annyi a szétszórt család hazánk
ban és a nagyvilágban, és a háborús események m iatt 
a hozzánk m enekültek áradatában újra felszakadnak a 
már rég elmúlt háború sebei is -  adj erőt a háborús 
emléktáblák mementójának jó  megértésére: keressük 
békességedet, mivel „boldogok, akik békét teremtenek, 
mert ők Isten fiainak neveztetnek" (M t 5,9).

M it tudunk tenni az áldozatokért? Ő k pihennek ol
talmad alatt ama napig. Irgalmadra bízzuk őket. Em 
léktáblákat állíthatunk azoknak neveivel, akiknek sír
jához nem tudunk elmenni. Haláluk miértjére és ho
gyanjára Tőled csak részbeni választ kapunk. Minden 
fá jó  kérdésre nem kaphatunk feleletet, csak ha eljön a 
teljesség. De Rád bízhatjuk, akiket a háború borzalmai 
közö tt hívtál el, és kérhetjük, hogy óvj meg egy újabb 
világháborútól! Amen.

Szimon János

A M agyarországi Evangélikus Egyház Országos 
Közgyűlése 1994. december m ásodikén ta rto tt rend
kívüli közgyűlésén m egválasztotta az Országos Bíró
ságot.
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A z  O r s z á g o s  K ö z g y ű l é s  h a t á r o z a t a
Az Országos Presbitérium ajánlása alánján az Orszá

gos Közgyűlés felhívja az egyházközségek figyelmét gyü
lekezetükkel szembeni egyházfenntartói kötelességük 
lelkiismeret szerinti felülvizsgálására.

A közgyűlés egyhangúlag megállapította, hogy gyüle
kezeteink anyagi áldozatkészsége nem elegendő a szük
séges kiadások fedezésére. Ezért felhívja egyházközsé
geink presbitériumait, hogy híveinket a nehéz anyagi 
helyzetről rendszeres időközönként tájékoztassák.

Ugyanakkor kérjük a gyülekezetek tagjait, hogy a 
méltányos közteherviselés alapján általában jövedelmük 
1 %-át, az aktív keresők minimálisan havi 200,- forintot, 
nyugdíjasok havi 100,- forintot egyházfenntartói járulék 
címén az egyházközségüknek juttassanak.

Az Országos Közgyűlés biztosra veszi, hogy egyetlen 
evangélikus testvérünket sem állítja teljesíthetetlen kérés 
elé, másrészt meg van győződve arról, hogy az evangéliu
mért érzett felelősségűk és az egyház iránt érzett szerete- 
tük jeleként áldozatkészségükre a gyülekezetek fennma
radása érdekében feltétlen számíthat.

Isten áldja meg gyülekezeteink életét és felelős dönté
sét.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
Országos Közgyűlése



Székesfehérvár,
Reggel nyolc óra. Asszonyok, 

férfiak, fiatalok gyülekeznek a 
Szakszervezeti Székház nagyter
mében, hogy a bérelt helyiséget fel
díszítsék. Sokan hoznak süte
ményt, mások szendvicset készíte
nek, egy család hidegtálakról gon
doskodott -  valódi mestermunka. 
Bor is van bőven: erre az ünnepi 
alkalomra mindenki legjobbjából 
igyekszik adni.

Tíz óra. Megérkezik Lábossá 
Lajos esperes és Sztruhár András 
egyházmegyei felügyelő. Nem sok
kal később Szebik Imre püspök is. 
A vendéglátók -  dr. Molnár Gyula 
felügyelő, és a lelkészcsalád -  nagy 
örömére nem csupán protokoll lá
togatás ez, hanem tényleges együtt- 
örvendezés. Az elöljárók feleségei
nek jelenléte is ezt bizonyítja, s a 
közvetlen beszélgetés. Ahogy m ú
lik az idő, egyre inkább az ünnepre 
figyelünk, hogyan is zajlik ez. Gyü- 
lekezeti-ház alapkőletétele nincs 
minden hónapban ...

Háromnegyed tizenegy. Indulás 
a templomhoz. M ajdnem otthon 
felejtettem az alapító okiratot. K a
lapács is kell! A templomnál meg
nézzük az eddig végzett m unkát: 
az alapokat fedő szerelőbetont, a 
szigetelésvédő falat. Az építőbri
gád kényelmes lépcsőt ácsolt a pin
cegödörbe. Piros linóleum fedi a 
püspöki vendég tiszteletére -  
mondják. Érkeznek vendégeink: 
megyei és városi előkelőségek, ka
tonatisztek, a városbéli gyülekeze
tek képviselői és a gyülekezet. 
A helyi TV interjút készit Szebik 
Imre püspökkel.

Tizenegy óra öt. Megszólal a ha
rang, kezdődik az istentisztelet. 
A főútvonal mellett zeng az ének: 
All az Úristen temploma. N éha 
egy-egy kamion zaja hallatszik, de 
ha nem is hallunk minden szót,
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mégis értjük az egészet, hiszen szi
vünkből fakad itt minden, ö r ü 
lünk. ö rü lü n k  az esperes által 
m ondott im ának: „Te magad tet
ted üdvösségünk alapjává és kőszik
lájává egyszülött Fiadat.” ö rü lünk  
a püspöki igehirdetésnek: ez az 
épület nemcsak egy kicsiny gyüle
kezetét szolgál, hanem az egész vá
rosnak, sőt a népnek, m ert az 
evangélium, amit hirdetni és meg
élni szeretnénk, gyógyító, éltető 
beszéd.

Aztán elhangzik az alapító ok
irat, a tervező-mérnök megható le
vele. Következnek az aláírások, az 
elhelyezés, és ami a legfontosabb: 
az áldó ige...

Tizenkét óra. A hivott vendégek 
és a gyülekezet átvonul a Szakszer
vezeti Székházba. M egtöltjük a 
hatalm as termet. Ünnepiünk. 
Kinn a m unkások pedig újból fel
veszik a kőm űveskanalat, beindít
ják  a betonkeverőt, hogy Isten se
gítségével nyáron ismét ünnepel
hessünk. Bennünk még sokáig 
visszhangzik a befejező imádság: 
„Fogadd el azok szolgálatát, akik  
áldozatukkal támogatják ezt az 
építkezést, és oltalmazd meg azo
kat, akik munkálkodnak rajta..., 
hogy örömmel vonulhassunk be ka
puján, és hálával magasztaljuk ne
vedet Jézus Krisztus által.”

Bencze András

*

„Hasonló a mennyek országa a 
mustármaghoz, amelyet fo g  az em
ber, és elvet a földjébe. Ez kisebb 
ugyan minden más magnál, de ami
kor felnő, nagyobb minden vete- 
ménynél, és fává  lesz, úgyhogy el
jönnek az égi madarak és fészke t 
raknak ágai közö tt.”

Mt 13,31-32

A L A P ÍT Ó  O K IRAT

A Székesfehérvári Evangélikus 
Egyházközség . gyülekezeti házá
nak ezen alapító okiratában az 
alábbiakat hozzuk kortársaink és 
az u tókor tudom ására:

Az Egyházközség temploma 
1932-ben épült fel Sándy Gyula 
műegyetemi tanár tervei alapján. 
Ügyafaő á teüipíóm mögé gyüléke- 
zeti házat is tervezett, mely az ak
kori nehéz gazdasági helyzet m iatt 
nem épült fel. A  lelkész lakása így 
a Megyeház utca 17. sz. alatti m ű
emlék épületben volt, amelyet a 
gyülekezet nem sokkal megalaku
lása után, az 1860-as évek végén 
vásárolt, és saját építésű imaházzal 
bővített. I tt folytak 1932-ig, az új 
templom megépüléséig az isten
tiszteletek, és az egyéb alkalm ak 
1932 u tán  is.

1952. és 1979. között az emlitett 
megyeház -  akkori nevén Csók Ist
ván utcai épületrészben államosí
tás, részben más kényszerű jogi ak
tusok folytán teljes egészében kike
rült az egyházközség tulajdonából, 
így tulajdonunkban csak a temp
lom m aradt. Hosszabb időtartam ú 
ingyen bérletként használjuk a 
Távirda -  volt Pintér K ároly u. 
31-33. sz. alatti I. emeleti lelkészla
kást, és egy garzonlakásból kiala
kított 28 m2-es irodát. Itt folynak 
a bibliaórák, a presbiteri gyűlések, 
itt van a gyülekezet irodája és 
pénztára. N agyobb területet igény
lő alkalm ak -  szeretetvendégség, 
ruhavásár -  csak kölcsön kapott 
vagy bérelt helyiségben folyhattak 
le. Az Isten kegyelméből növekvő 
gyülekezeti élet szorongatóan 
szükségessé tette a gyülekezeti ház 
építését.

Az 1989. évi rendszerváltozást 
követően a Művelődési- és K özok
tatási M inisztérium 1993. év július 
hó 12. napján kelt határozatával 
-  elismervén a Székesfehérvári 
Evangélikus Egyházközség tulaj
donjogát a Megyeház utca 17. sz. 
alatti épületre - ,  56 millió Ft-ot 
állapított meg az értéknövelő be
ruházások levonása után  az épület 
forgalmi értékének. Ezt az összeget
1993. szeptember 17-én illetve
1994. február 22-én 30 millió és 26 
millió Ft-os részletekben megkap
tuk.

Gyülekezetünk presbitériuma 
1992. szeptember 17-én kelt hatá
rozatában dön tö tt úgy, hogy meg
felelő pénzbeli kárpótlás fejében 
lemondunk tulajdonunkról, mivel 
a Megyeház utcai épületet felújí
to tták  és múzeummá alakították. 
A kapott összeg kellő anyagi ala
po t nyújt a gyülekezeti ház meg
építésére.

Az épület megtervezésére Csuti- 
né Schleer Erzsébet építészmérnök 
és a Várfal Kft., az építkezés álta
lános lebonyolítására Kiss László 
építészmérnök, az alapozás kivite

lezésére az Unitass Bt V ihart Ist
ván vezetésével, a további építésze
ti m unkákra a Penta Kft. Szatm á- 
ry Ferenc és Tóth Imre vezetésével 
kapott megbízást. O daadó m un
kájukért hálát adunk Istennek.

Székesfehérvár Megyei Jogú Vá
ros 1994. március 23-án kelt ha tá
rozatával 174 m 2 területet adott 
meglevő tem plom kertünkhöz. Ez
úton is szeretnénk ezt megköszön
ni. így vált lehetővé, hogy az O r
szágos Műemlékvédelmi Hivatal 
1994. június 22-én jóváhagyja en
gedélyezési tervünket, s 1994. szep
tember 4-én az első ásónyom meg
tételével megkezdődhetett az épít
kezés.

A mai napon, 1994. október 15- 
én sor kerül az ünnepélyes alapkő- 
letételre, melynek szolgálatát Sze
bik Imre, az Északi Egyházkerület 
püspöke végzi. Á ldott legyen szol
gálata!

Az ünnepélyes alapkőletétel idő
pontjában az Északi Egyházkerü
let felügyelője Farkasházi Ferenc.

A Fejér-Kom árom i Egyházme
gye esperese Lábossá Lajos, a fel
ügyelője Sztruhár András.

A  Székesfehérvári Evangélikus 
Egyházközség lelkésze Bencze 
András, felügyelője dr. Molnár 
Gyula.

M unkatársai: Sterczer Frigyes 
gondnok, Kárász Lajosné diakó- 
niai m unkatárs.

Az egyházközség tisztségviselői:
Tiszteletbeli presbiterek: Am b

rus Gyula, id. Baranyi József, Henk  
Henrik, Jancsek Ottó, Kovács Osz
kár és dr. Zsednai Jó zse f G ond
nok: Simon László, pénztáros: 
dr. Molnár Gyuláné, jegyző: Falusy 
Ferencné.

Presbiterek: Baranyi József, 
Bognár Jánosné, Bognár Tibor, 
Farkas Gábor, Fejér Vilmosné, Fe
kete István, Jancsek Ottóné, Ká
rász Lajos, Pór János, Sági Vilmos, 
Selmeczi Györgyné, Simon Károly, 
Tóth Attila.

K ántor: Bányai Zsuzsa, az 
énekkar vezetője: Csekéné Bányai 
Erzsébet.

H ittanoktatást a lelkészen kívül 
Bencze Andrásné, Borsos Ildikó, 
Knitlhoffer Ferencné és Szente Eni
kő  végeznek.

Isten segítségében bízva és ezért 
imádkozva, avval a reménységgel 
indítjuk az építkezést, hogy az U r 
Jézusnak a m ustárm agról szóló 
példázata az egész Anyaszentegy- 
házon belül a Székesfehérvári 
Evangélikus egyházközség életé
ben is megvalósul; hogy gyüleke
zetünk tagjai, városunk lakói 
ugyanúgy, m int távolról jövő test
véreink itt lelki házra találnak, 
benne békességet és m egtartó kö
zösséget kapnak; hogy ez a ház az 
igazság helye lesz minden időben, 
ahol Isten igéje köré gyűlhetnek

Evangélikus Elet 1994. d ec em b er  25.

ÍGY ÍGÉRTÉK A P R Ó F É T Á K ...

Békesség Fejedelme

kis közösségek, ahol az evangé
lium minden nemzedéket magához 
vonz, ahol minden emberi különb
ség ellenében Krisztus szeretete 
egyesít. A Szentlélek Úristen tart
son meg és vezessen bennünket eb
ben a törekvésben, mígnem kitelje
sedik rajtunk Isten országa Jézus 
Krisztus által.

A láírták: Szebik Imre püspök, 
Lábossá Lajos esperes, Sztruhár 
András egyházmegyei felügyelő, 
Bencze András lelkész, dr. Molnár 
Gyula gyülekezeti felügyelő és Kiss 
László mérnök.

Gosauban (Felső-Ausztria) ta r
to tta  munkaévet záró konferenciá
já t  a  Német Evangélikus Egyház 
keretében m űködő „Az evangélium 
terjesztésére alakult munkaközös
ség” november 15-17-én. A konfe
renciának két fő témája volt: Kö
zösség az egyházak közö tt (dr. 
Wieland Zademach), és az Egyete
mes papságról szóló tanítás-evan
gélikus szempontból (dr. Hafen- 
scher Károly). A 41 tagú konferen
ciára Ausztriából, Szlovákiából, 
Csehországból, Lengyelországból, 
Szlovéniából és Magyarországról 
-  vagyis az Ausztriával szomszé
dos országokból hívtak vendége
ket. Ném etországból: Bajoror
szág, M ecklenburg, Brandenburg

ő t  várnám Karácsonykor. Leg
alább Karácsonykor. Mindig el
képzelem, amikor még melegen süt 
•a nap, m ikor ezerszínű lesz az er
dő. Mindig békésnek képzelem a 
Karácsonyt. M ár az ádvent is az 
lesz! -  határozom  el. A valóságra 
pedig akkor ébredek, amikor jócs
kán benne járunk a Krisztus-várás 
idejében, de mind a négy gyertyám 
kanóca fehér. G ondosan elhelyez
tem őket, meggyújtásukhoz sose 
jutottam . A percek hiányoztak. 
A békés percek. A béke hiányzott. 
Aztán elmúlik, elrohan, tavasz jön, 
nap süt, s megint csak a képzele
temben él. M ajd télen... Ádvent- 
ben... K arácsonykor...

Jön-e, akit Békefejedelemnek jó 
solt Isten régi embere? Békét hoz-e 
ma is, akiről ezt angyalok zengték 
Karácsony éjszakáján? Jöhet-e, 
hozhat-e, hisz időközben a Föld 
egy-egy darabja pokollá változott! 
M odern krónikák hűségesen be
számolnak a népirtásokról, áldo
zatok százezreiről, halálról, éhe
zésről, menekülésről. Tipikus já r
ványainak képében visszatért kö
zénk a középkor. Akik űzik, tán 
m ár szeretik is a háborút. Hoz- 
hat-e ide valaki még békét? Aki 
eljött, az a béke fejedelme. Kom o
lyan kell vennünk a prófétai szót, 
komolyan az angyali éneket. Ne
künk, akik szívesen merülünk el 
önmagunk süteményillatú K ará
csonyában, könyörögnünk kellene 
azokért, akiknek fekete és véres a 
Karácsonyuk. Könyörögni úgy, 
mint akik tudják, fontos a könyör
gésük. Nélkülözhetetlen. Könyö
rögni azzal a tudattal, hogy akihez 
kiáltanak, annak hatalm a van, és 
nemcsak bűn és halál fölött. Hábo-

és Szászország tartom ányi egyhá
zai képviseltették magukat. M in
den meghívott beszámolót tarto tt 
saját egyháza mai életéről. Az 
élénk eszmecserék előadások, bib
liatanulmányok, kerekasztal be
szélgetések során bebizonyították, 
hogy minden egyháznak van mit 
tanulnia a másiktól. Egyházunk 
részéről Csonkáné Szabó Magda 
lelkész és Gáncs Péter lelkész vett 
részt a „Találkozás Házá”-nak  ne
vezett konferenciaközpontban 
rendezett tanulmányi napokon. -  
A három napos találkozót Artur G. 
Zigenhagen közgazdász-mérnök, 
gyülekezeti munkás vezette (N ürn
berg).

HK.

rú fölött is. Gyűlölet fölött is. Mert 
akihez kiáltanak, az a békesség fe
jedelme.

Jön-e hozzánk a Békefejedelem? 
És jöhet-e? Ide, közénk. Előítéletek 
közé. Megrögzött, kemény, változ- 
hatatlan ítéletek világába. Ebbe a 
magyar valóságba, ahol elfogadot
tá, természetessé, stílussá vált a 
durvaság. Ahol aránytalanok a re
akciók: apró vétségekre kirobba
nó indulat válaszol. Ide, ahol go
rom bák a szavak, durvák a moz
dulatok, sivárak az érzelmek és 
sebzettek a lelkek. Közben az em
berek béketeremtőkre vágyódnak. 
Azokra, akiket boldognak mon
dott Jézus a Hegyi beszédben (Mt 
5,9). Akik m ár megtanulták, hogy 
béke magától nem terem. Csak
nem mindig áldozatot kell hozni 
érte. Akik m ár túlvannak lobbanó 
indulatokon és elhamarkodott íté
leteken. Bölcsek. Látják, értik, elfo
gadják a másik embert. És éppen 
ezért tudnak rajta segíteni. Az em
berek béketeremtőkre vágyódnak. 
Azokra, akik az általános borúban, 
aggódásban és pesszimizmusban 
még észreveszik, ha kisüt a nap; ha 
valami szép, vidám vagy remény
teli. A béketeremtőknek nemcsak 
szívük van. Szemük is. Látják az 
Isten kezemunkájának szépségét. 
Látják a célját is. S m ert bíznak 
benne, néha előre is mernek örülni.

Lehetnék... M ért nem vagyok a 
Békefejedelem embere? Mellém te
lepedne ezen a Karácsonyon, és 
elűzné belőlem a nyugtalanságot. 
A „mi lett volna, h a ...” nyugtalan
ságát; a „másképp kellett volna” 
nyugtalanságát; a „m ár késő” 
nyugtalanságát. E lrontott dönté
seimen való bánkódást. Meggon
dolatlan lépéseim szégyenét. 
A m ár kijavíthatatlan hibákat. 
M ondaná most is, ahogy régen, 
annyiszor: menj el békével. S én 
valóban békét találnék végre. Mel
lém telepedne, és elszállna a riadal
mam. A z  a békétlenség, amit né
ven nevezni se nagyon tudok. 
Alaktalan, képzelt veszedelmek ár
nya; borzalmak, melyek rám  is le
selkedhetnének; bizonytalansá
gok; a védtelenség és kiszolgálta
tottság rettenete; az „egyedül va
gyok” barátságtalan érzése; .a  
„nem szeretnek” félelme. Mellém 
telepedne, és én tudnám, hogy biz
tonságban vagyok, vigyáznak 
rám, valakinek fontos vagyok. 
M egtapasztalnám az elrejtettséget. 
M ondaná nekem, mint régen, any- 
nyiszor: békesség néktek! Én va
gyok. Ne féljetek! Elszállna a ria
dalom, az alaktalan félelem, és be-

köszöntene a béke. Az a belső, 
amitől jobban függ a külső, mint 
gondolnánk.

Ézsaiás azt prófétálta, hogy va
lamikor a jövőben, aminek bekö
szönte még bizonytalan, távoli 
ködbe vész, el fog jönni az, akit a 
mennyei Atya rég ígér. Akiben kö
zénk száll irgalma, szánalma és 
szeretete. Az a Valaki a békesség 
Fejedelme lesz. Karácsony éjsza
káján, azon az estén, amikor min
denkiből előbukkan valami furcsa, 
valami földöntúli, valami „más”- 
nak a vágya, híre, ígérete, tekint
sünk vissza! Nagyon messzire. 
Olyan távolra, hogy az az idő már 
majdnem ködbevész. Olyan hely
re, ami pontos, ma is járt, ma is 
ismert, homályba csak az üzletté 
vált turizmus taszítja: a hajdani 
Betlehem mezejére. Oda, ahol 
pásztorok tanyáztak nyájaik mel
lett. Békén pihentek mindaddig, 
amíg angyalkar nem riasztotta fel 
őket, hogy hírt adjon annak érke
zéséről, aki békességet hoz a Föld
re. A ködbevesző jövőben látta 
Ézsaiás. A majdnem foghatatlan 
múltból szól hozzánk. Mégis ő az, 
aki mellénk lép ma, megszólít, és 
szava lecsendesíti a vihart, életünk 
zűrzavarában rendet teremt, hely
rehozza azt, amit mi jóvá nem te
hetünk. S ettől nemcsak könnyűek 
leszünk, mint akik terhektől szaba
dultak. Ez több lesz. Maga lesz a 
béke. Nem kavarja föl, meg nem 
zavarhatja semmi. Beburkolja a je
lenünket, betakaija a holnapun
kat. Szeretete elűzi a félelmet, az 
alaktalan szorongást, a feszültsé
get és a békétlenkedést.

Létezik karácsonyi békesség. 
Ünnepnapokra kötött fegyverszü
net -  magammal és környezetem
mel. De létezik jézusi békesség is, 
ami nem az ünnep kedvéért kötte
tett. Valahol belül rejlik, a lelkem
ben; ott, ahol meg vagyok győződ
ve arról, hogy Krisztus szeretetétől 
semmi el nem választhat. Sem ha
lál, sem élet, sem angyalok, sem 
fejedelmek, sem jelenvalók, sem el- 
jövendők, sem hatalmak, sem ma
gasság, sem mélység, sem semmifé
le más teremtmény (Róm 8,39-39). 
Ezt a többet kínálja nekünk ezen 
a Karácsonyom Krisztus. Ezt az 
állandót, mert az időszakos nem 
elég. Ezt a mindenre kiterjedőt, 
mert a részleges nem elég. Ezt a 
mélyet, mert a felszínes nem elég. 
O kínálja, mert egyedül Ő adhatja. 
Hiszen O a békesség Fejedelme. 
Legyen részünk ebben a mennyből 
jövő békességben!

Szabóné Mátrai Marianna

Konferencia a „Találkozás Házá-ban”

Egyedülálló műalkotás: a trebechovicei betlehem
Csehországban Hradec Královétől, a lengyel határig, az Oriáshegység 

vidékén érdekes betlehem-kultusz teremtődött évszázadok során. Elba 
(Labe) mellett 8 kilométerre található Kuks várkastély, s vele szomszédos 
Betlem ( Betlehem). M indkét hely a cseh barokk művészet emlékeiről is 
nevezetes.

A 17-18. századfordulón élt ott a gazdag Franc Anton von Sporck 
szeszélyes-tékozló gróf, aki Karlsbaddal (Karlovy Vary) akarta fölvenni 
a versenyt, miután a magyarországi kuruc felkelések letörésével jó l meg
szedte magát. A z Elba bal partján kastélyt, fürdőt, míg a jobb parton 
kórházat és templomot építtetett. Főként G. B. Alliprandit és a tiroli 
barokk szobrászművészt, M atthias Braunt foglalkoztatta. M . Braun -  
tanítványai közreműködésével — sziklából metszette k i  az 55 szobrot; 
melyek készen és félig  készen ma szobormúzeumot alkotnak. Braun egy 
teljes betlehemet is elkészített köböl, a közeli falucskát is Betlehemnek 
nevezték el.

A betlehemek készítése feltehetően 1225-ben kezdődött, amikor Itáliá
ban Assisi Szent Ferenc állított f e l  egyet. Vannak akik még korábbi 
időpontot említenek, miszerint a római időkben 354-ben már készítettek  
betlehemet Jézus születésére. A  szakirodalom megemlíti, hogy 1567-ben 
Piccolominu di Aragona várában Constanze hercegnőnek -  egy ládában 
tartva -  volt 116 betlehemi, állatfigurákkal kibővített jászoli alakja. Cseh
országban a betlehemi jászolkészítésnek egyházi tradíciói vannak. Templo
mokban elhelyezve, a 16. század közepétől jelentek meg. A z egyházi világ
ból -  a nemesi udvarházak közvetítésével -  csupán a 18. században került 
a falvakba, városokba a betlehemkészítés szokása. A  népi alkotók a koráb
bi tiszta vallásos motívumokat saját elképzeléseikkel egészítették ki. Gyö
nyörű betlehemek jö ttek  létre. A z  alkotó népművészek jellegzetes vonása 
a szerénység volt, így e bájos művecskék készítői többnyire ismeretlenek 
maradtak.

A 18. századvég és a 19. század Csehországban (Magyarországon és 
másutt is) a betlehemek aranykora volt. Nem csupán fa  és papír szolgált 
a figurák készítéséhez. Készültek agyagból, kenyértésztából és viaszból is. 
Cinovec környékén volt ónbetlehem, Pradédnál bádogbetlehem, Zelezny  
Brod környékén üveggömbbe zárt, de széndarabokból készült bányászbet
lehem is. A  betlehemalkotók nem elégedtek meg a mozdulatlan figurákkal. 
Különféle módon elevenebbé tették őket. A z ismert M etelka betlehemet 
Jilemnicében óraszerkezet hajtja és a néhai Cerny M lyn-i nagy betlehemet 
a patak vize hajtotta. A házilag készített betlehemek és figurák jelentős 
központja a cseh-morva határnál Králiky környéke volt. Feltehető, hogy 
a králiky betlehem egyes elemei befolyásolták Kapucinát a trebechovicei 
betlehemi figurák faragásánál.

Hradec Kralovetöl 14 km -re lévő Trebechovic pod Orebem a világhírű 
betleheméről nevezetes. A  látvány élményszámba megy!

A hagyomány szerint, a múlt század hatvanas éveiben az akkor fia ta l 
Probost Józse f elhatározta a világ legnagyobb betleheme elkészítését. 
Megvalósításához sikerült megnyernie az ügyes fafaragó Kapucián Józse
fe t. Nagyszabású tervük megvalósítása közben, a munka jó  baráttá tette 
őket. Egymást segítő, szeretetteljes légkörben egész életüket a betlehemké
szítésnek és bővítésnek szentelték. Nagy erőfeszítéssel a figurák mozgatá
sát és megelevenítését is sikerült megoldaniok. Segítségükre volt Friml 
József, k i  a korabeli malom-mechanizmusok építésénél szerzett tapasztala
tait érvényesítette. A  fogaskerekek, emelők és a tengelyek mechanizmusát 

fá b ó l készítette. A mozgásátvitelt sikerült egy központból a figurákra  
továbbítania.

A  figurák többségét hársfából, a mechanizmust pedig bükkfából farag
ták. Néhány apróság kivételével csak fá t  használtak a betlehemépítéshez. 
E  tekintetben a trebechovicei betlehem egyedülálló. Méreteivel 
(7  x 3,20 x 2,70 m ) a betlehemek óriásai közé tartozik a világon! 50figura 
élethűen szemlélteti az emberi mozdulatokat, további 100 fahevederen 
mozog, a többi -  200 figura -  mozdulatlan. A betlehem több mint 2000 
faragott tárgyat tartalmaz: fá ka t, épületeket, állatokat stb. Hét szinten 
két világ találkozik. A bibliai jeleneteket bemutató alakok mellett ott 
szerepelnek a századforduló cseh falujának lakói is.

A  betlehem központjában a Bibliából ismert jászol-jelenet pompázik. 
A kis Jézus körüli szereplőket úgy alkották, hogy azok 30 mozdulatot tehet
nek. A három király ábrázolása a legarchaikusabb. Alakjait a régi cseh 
bibliák képei alapján faragták. Hatásos a katonák arckifejezése, akik Heró- 
des parancsára kisgyermekeket gyilkolnak, de az anyáé is, aki ártatlanul 
megölt csecsemője fe le tt zokog. Jézus és a 12 apostol-csoportot szemlélve, 
magával ragadó a fafaragás művészete. Kimagasló teljesítmény Júdás 
alakja. A  keresztút stációi pedig megrenditöen hatnak. Ezeket látni kell!

Feltehetően a bibliai jeleneteket személyesítőfigurák a régi cseh bibliail
lusztrációk és az olasz reneszánsz mesterek művei reprodukciói alapján 
készültek. A z ábrázolt városka emberei viszont annyira élethüek, hogy 
számos korabeli trebechovicei polgár a betlehem figuráiban magára ismert, 
amivel akkor büszkén dicsekedtek. A betlehemben több mint 20 mestersé
get faragtak ki. Kapucián remekbe faragta szomszédját a két segéddel s 
az éppen fonalat fonó feleségével. De felismerhetjük a helység kovácsát, a 
kádárt, a köszörűst, az ácsot, a favágót, takácsot, bognárt, asztalost, a 
vajat köpülő asszonyt, a szenet fe jtő  bányászokat, a malomból lisztet 
talicskázó férfit. Csoportot alkotnak, kik ajándékot visznek Jézuskának: 
a helybeli vadászok, akik rúdra akasztott szarvaszsákmányt cipelnek hátu
kon, szőlősgazdák a bort viszik. A fúvószenekar éppen rázendít a téren. 
Legszebb faragások közé sorolható a 7 „élő" fa , melyek közül 6 hársfa, 
a hetedik pedig csonkjaiban maradt, üres tölgy. Érdekes, hogy a kifaragott 
szakmák közül hiányzik a fazekas és a tímár, pedig abban az időben több 
ilyen dolgozott Trebechovicén.

A betlehemet először -  még Probost életében -  1906-ban Chrástban, 
Chrudim közelében állították ki, ahol aranyéremmel jutalmazták.

A két alkotó halála után a betlehemet az elpusztulás veszélye fenyegette. 
Azonban Skrivan Ferenc érdeme, hogy a harmincas évek elején a betlehemet 
megvette, megjavította. A mechanizmus kézi hajtását villanyerőre cserélte.

A rendbehozott betlehemmel számos kiállításon vett részt (Prága, 
Brünn, Pozsony, Kassa). A második világháború alatt a betlehemet sike
rült elrejtenie. 1945 után legnagyobb sikerét az 1967-es montreáli világki
állításon aratta. Aztán még kétszer mutatkozott be külföldön. 1968-ban a 
holland gyermekvároskában -  Madurodamban -  és 1970-ben a londoni 
kiállításon.

1972-ben került végleges helyére a trebechovicei emléké pillét be, ahol 
azóta milliónál több látogató csodálta meg.

A betlehem egész évben megtekinthető, kivéve november hónapot, ami
kor a szükséges javításokat, karbantartásokat végzik az egyedülálló műal
kotáson.

A  muzeális értékű, gyönyörű betlehem a korabeli egyszerű cseh emberek 
mesteri ügyességének bizonyítéka.

Karácsony tájékán -  Jézus Krisztus születésére emlékezve -  különösen 
sokan zarándokolnak, látogatnak el e csehországi betlehemhez.

Dr. Domonkos János
1 L A i
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KARÁCSONY ESTE IGÉJE í g y  Íg é r t é k  a  p r ó f é t á k . . .

Uralma növekszikKegyelem és békesség
R o m  1 , 1 - 7

Karácsony a GYERM EKEK 
ÜNNEPE, mert megszületett az 
Isten-gyermek, hogy mi mindany- 
nyian -  kicsinyek és nagyok, gyere
kek és felnőttek -  újra Isten gyer
mekeiként élhessünk.

Pál apostol látszólag nem kará
csonyról szól. Levelének tartalmát 
jelenti be a rómaiaknak, s egyetlen, 
nagyívű gondolatban összefoglalja 
Jézus életét születésétől a feltáma
dásig, hogy ezzel elmondja, milyen 
nagy „karácsonyi ajándékot” kap
tunk.

Boldogan lép a pásztorokat 
meglátogató angyalok nyomába, 
mert tudja, hogy „világrengető” 
eseményről, mindent meghatározó 
jó  hírről tanúskodhat. Bátran hí
vogatja olvasóit engedelmes hitre, 
mert tudja, hogy ezzel nem egy 
újabb előírást tesz közzé, nem is 
valamiféle kötelező jellegű elvárást 
hirdet meg, hanem a legnagyobb 
lehetőséget adja tudtára az ember
világnak.

Rómaiaknak címzi sorait, s ami
kor a világ akkori fővárosa által 
reprezentált emberiséget célozza 
meg, akkor „Isten szeretteihez” be
szél : Kegyelem néktek és békesség 
Istentől, a mi Atyánktól, és az Ú r 
Jézus Krisztustól.

Túlságosan is jól ismerjük ezt a 
mondatot, túlságosan is sokat hal
lottuk már a prédikációt megelőző 
köszöntésben ahhoz, hogy igazán 
mélyen belegondoljunk. Pedig e 
kettős kívánságban benne van 
minden: Kegyelem és békesség.

A kényszerpályán élő ember, a 
megszabott úton kénytelen-kellet
len haladó emberiség kimondva 
vagy kimondatlanul, kegyelemre 
vágyik. Arra vár, hogy valaki meg
kegyelmezzen, ne kelljen kénysze

redetten a göröngyös utat járni, ne 
kelljen egy életen át gondokkal 
küszködni, ne kelljen az első szív
dobbanástól fogva a múlandóság 
árnyékában a halállal számolni. 
Kegyetlen a világ, s benne kegyet
len az élet. De kegyelmes az Isten 
-  hirdeti Pál, s ez a kegyelem nem 
csupán ígéret, hanem megtestesült 
valóság. Jézus Krisztusban, a bet
lehemi gyermekben, a Palesztina 
útján jaró, tanító, csodát tevő 
Mesterben, a golgotái keresztet is 
vállaló Názáretiben, s a húsvéti sír
ból kiszálló Krisztusban Isten 
megmutatta kegyelmét. Nem kell 
hát a bűn kényszerpályáján halad
ni, nem kell a halál árnyékában 
reménytelenkedni, nem kell a vi
lágban céltalanul bolyongani. Is
ten kegyelme kiáradt, s valóság 
mindazokon, akik nem tolják el 
maguktól a feléjük nyúló isteni ke
zet.

S a kegyelemből békesség fakad. 
Belső békesség, amely a biztonság 
érzését kínálja. Belső békesség, 
amely tudja, jó  kézbe tehetjük le 
életünket. Belső békesség, amely 
számol azzal, hogy Isten szereteté- 
ből sem élet, sem halál ki nem sza
kíthat. ..

A belső békesség -  hála Istennek 
-  „ragályos”. Akiben megvalósul, 
az továbbadja, az a külső békessé
get is munkálja, építi, terjeszti. 
Ezért is van olyan nagy szükség az 
Isten-gyermekek megjelenésére eb
ben a nyugtalan, békétlen világ
ban.

1994 karácsonyán nekünk hang
zik: Kegyelem nektek és békesség. 
Ezt a csodálatos ajándékot nyújtja 
felénk az Isten. Ezt az ajándékot 
élvezhetjük -  nem csak az ünnep 
egykettőre elillanó néhány napjá

ban, hanem az ünnepek utáni hét
köznapokban is.

Ifj. Hafenscher Károly

IMÁDKOZZUNK!
Istenünk, mennyei Atyánk! Köszönjük, 
hogy emberré lettél azért, hogy mi is 
újra emberek lehessünk. Add nekünk 
naponként a Te kegyelmedet, s a Te 
békességedet! Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapasten, 199 4 . decem ber 24 .

I. Bécsikapu tér du. 3. (német) D. Tigge- 
m ann; du. 4. (úrv.) Hafenscher Károly; XII., 
Szilágyi E. fasor 24. du. 4. (úrv.) Madocsai 
Miklós. Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
du. 5. Csizmazia Sándor. Csillaghegy, III., 
Mátyás kir. út 31. du. 2. Donáth László. 
Óbuda III., Dévai Bíró M. tér du. 4. Bálintné 
Varsányi Vilma. Újpest, IV., Leibstück Má
ria u. 36-38. du. Blázy Lajos. V., Deák tér 4. 
du. 4. Gerőfi Gyuláné; du. 6. Zászkaliczky 
Péter. VII., Városligeti fasor 17. du. 4. Szir
mai Zoltán. Vili., Üllői út 24. du. Kertész 
Géza. VIII., Karácsony S. u. 31—33. Kertész 
Géza. Vffl., Vajda Péter u. 33. du. Fabiny 
Tamás. IX., Thaly Kálmán u. 28. du. 3. dr. 
Rédey Pál. Kőbánya, X., Kápolna u. 14. du. 
4. Fabiny Tamás. Kelenföld, XI., Bocskai út
10. du. fél S. Karácsonyi éneklés; du. S. Mis- 
sura Tibor Csepregi András. Budahegyvi- 
dék, XII., Tartsay V. u. du. 5. Kőszeghy 
Tamás. XIII., Kassák Lajos u. 22. du. 4. ifj. 
Kendeh György, du. fél 4. Karácsonyi mu- 
zsika-Finta Gergely. XIV., Lőcsei út 32. du. 
4. dr. Szabó Lajos. Pestújhely, XV., Temp
lom tér du. Bízik László. Rákospalota, Kis- 
templom, XV., Juhos u. 28. du. S. Veperdi 
Zoltán. Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 
du. 4. dr. Karner Ágoston. Cinkota, XVI., 
Batthyány I. u. este 11. dr. Selmeczi János. 
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. du. dr. Sel
meczi János. Rákoshegy, XVII., Tessedik S. 
tér du. S. Fűke Szabolcs. Rákoskeresztúr, 
XVII., Pesti út 111. du. 5. Kosa László. Pest- 
szentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. du. Havasi 
Kálmán. Kispest, XIX., Templom tér 1. du.
3. Széli Bulcsú. Pestszenterzsébet, XX., Ady 
E. u. 89. du. Győri János Sámuel. Csepel, 
XXI., Deák tér Lehoczki Endre. Budafok, 
XXH., Játék u. 16. du. fél 4. Solymár Gábor.

KARÁCSONY SZENTESTE az oltár
terítő színe: fehér. Az istentisztelet oltá
rt igéje: Mt 8, 19-20; az igehirdetés 
alapigéje: Rom 1,1-7.

Uralma növekszik. Amikor ezt 
a m ondatot halljuk, ne menjünk a 
látszat után. A felvilágosodás kora 
óta tart ugyan az európai egyhá
zak visszahúzódása. Századunk 
vége felé átéljük a szekularizáció 
kiteljesedését, ennek egyik jele, 
hogy egyre több a felekezeten kí
vüli.

De a számok sokszor nem iga
zán tükrözik a belső valóságot. 
Vallási szokások, szép karácsonyi 
hagyományok is talán néhol eltűn
nek, de ma is érvényes a prófécia: 
Jézus él, uralm a növekszik és ma is 
keres és megtalál embereket, akik 
vágynak az O világosságára és bé
kességére. Milliók tesznek bizony
ságot arról, hogy segített rajtuk. 
Jézus Krisztus testet öltött és hoz
zánk hasonló lett, hogy benne ki-ki 
felismeije az Atya szeretetét. Isten 
szeretete pedig nem más, mint 
hogy Jézus magára vette a világ 
bűnét. Ilyesmit egyetlen vallásala
pító se tanít. Arról szólnak, hogy 
Isten megítél és büntet, de csak a 
Bibliában hallunk arról, hogy az 
élő Isten elküldi Fiát, aki elveszi, 
magára veszi a világ bűnét.

M ár o tt a betlehemi istállóban 
meglátszott, hogy az emberi kö
zöny, megvetés, szegénység, külső 
és belső nyomorúság világába jö tt. 
A sötétségbe jött,  aminek a jele épp 
az, hogy nem fogadták be...

Nem véletlen, hogy a betlehemi 
éjszaka sötétségében ragyogott fel 
a mennyei fény. M i  volt ez a sötét
ség? Nem fizikai, nem a tudatlan
ság sötétsége, hanem a bűn éjsza
kája, a bűn uralma.

Igénk a Gyermek születéséről 
szól, akinek uralm a növekszik. De 
ki tud örülni Jézus uralm ának? 
Csak az, aki m ár tapasztalta a m a

ga életében a bűn uralm át. Valami
nek az uralma többnyire észrevét
lenül kezdődik. Például az első ci
garetta, amelynél még nincs kény
szer, de nemsokára észreveszek, 
hogy hiányzik. Vagy az első ha
zugság a gyermeknél, amelyet még 
szégyell, de később m ár akaratla
nul „szalad ki” a száján. A Kígyó 
függetlenséget ígért az embernek a 
bűneset történetében. De aki rálép 
a bűn útjára, törvényszerűen ta 
pasztalja később, hogy a Kísértő 
benyújtja a számlát. Ez pedig nem 
más, m int a bűn uralma. Észrevét
lenül alakul ki az a helyzet, hogy 
m ár nem tud meglenni harag, szen
vedély, önzés nélkül.

Karácsony üzenete az, hogy 
megszületett a Szabadító, de csak 
a bűnösöknek. Amilyen m érték
ben hallgatunk a bűnről, és a Bib
liával ellentétben minden bűnnel 
szemben „megértőek” vagyunk, 
oly mértékben lesz üressé és tartal
matlanná a karácsonyunk. Hiszen 
aki nem szenved a bűn szorításá
tól, annak miért lenne öröm , hogy 
született a Szabadító? Csak a fo
goly álmodik szabadulásról, csak a 
beteg gyógyulásról, és csak az elve
szett bűnös vágyik a M egváltóra, 
aki azért jö tt, hogy „elvegye a világ 
bűnét” .

Hogyan kezdődik Jézus uralm a 
egy-egy em ber életében? Sok pél
dában tárja  ezt elénk az ige. Lu
kács 5-ben olvassuk a nagy halfo
gás történetét. Péter először csak 
Mesternek, vagyis tanítónak szó
lítja Jézust. Ez a megszólítás m u
tatja, hogy még nem ismeri igazán, 
bár m ár tud róla valamit. De a 
történet végén, a nagy halfogás 
után  m ár m egtörténik a döntő  for
dulat: felismeri Isten F iá t Jézus-

• • •

ban és bűnbánattal borul lábai
hoz: „M enj el tőlem, m ert bűnös 
em ber vagyok, Uram}" Nem a 
megszólításon van itt a hangsúly, 
hanem  az új látáson, am it Jézus
tól kapott. Ez az új látás egyben 
a látókör kitágulása is. Jézus 
ugyan egyenként hív el tanítványo
kat, de uralma kiterjed az egész 
világra.

Tisztában kell lennünk azzal, 
hogy Krisztusnak ez az uralm a rej
tett uralom. Amíg a földön já r t is, 
egyáltalán nem látszott, hogy Ő az 
U r, a megígért Messiás. U ralkodá
sát csak azok ismerik fel ma is, 
akik a maguk életében is átenged
ték Neki az uralm at.

A történelem arra tanít, hogy 
ezen a világon az uralkodók, kirá
lyok jönnek, változnak és a végén 
mind elmennek. De Jézusnak mos
tani rejtett uralm át látható uralma 
fogja felváltani, ahogy a Niceai 
H itvallásban valljuk: „...ism ét el
jön  dicsőségben ítélni élőket és 
holtakat, és uralkodásának nem 
lesz vége."

A világ ura Jézus! A történelem 
nem értelmetlen körforgás. Bár a 
hívő ember sem ért m indent, de 
hiszi, hogy Jézus kezében tartja 
egyének és népek sorsát, és örök 
cél felé viszi. És mivel Jézus a vé
gén visszajön, ezért egy boldog, 
örök ádventben él az Egyház. Ezt 
a várakozást így fejezi ki a Niceai 
Hitvallás utolsó m o n d ata : „ Várom 
a  halo ttak  feltám adását és az eljö
vendő örökéletet” .

K arácsony öröm ét épp ez a tu
dat teszi teljessé és az a bizonyos
ság, hogy Jézus visszajön hatalom 
mal, dicsőséggel és rejtett uralma 
mindenki előtt nyilvánvaló lesz.

Gáncs Aladár

A Liebenzelli Misszióról Nyíregyházán EGYHÁZZENE TANÍTÁSA 
A WEINER LEÓ ZENEMŰVÉSZETI 

SZAKKÖZÉPISKOLÁBANA nyíregyházi Élim Evangélikus 
Egészségügyi Gyermekotthon ima
termében Bogár Agnes otthonveze
tő hívására, havonta egyszer össze
gyűlik egy kis csoport, hogy a kül- 
es belmisszióról beszámolót hallgas
son meg. Októberben a németor
szági Liebenzelli Misszió két mun
katársa, Joachim Kleemann misszio
nárius lelkész és munkatársa, Gerd 
Thomas érkezett hozzájuk Asztalos 
Zoltán ny. ref. lelkész (tolmács) kísé
retében. A vendégeket és az egybe
gyűlteket Magyar László, az ott
hon igazgató-lelkésze üdvözölte, 
majd Joachim Kleemann színes di- 
apozitívokkal gazdagon illusztrált 
előadásban ismertette a misszió 
sokrétű munkásságát, melynek 
m ottója: Isten azt akarja, hogy 
minden ember üdvözüljön és eljus
son az igazság útjára (lTim  1,2-4).

Az emberiség sokfajta istenséget 
tisztel, ők azonban az élő, alkotó 
Istent kívánják mindenkivel meg
ismertetni, aki a világot teremtette, 
aki szereti az embereket, noha 
azok azt sokszor nem is érzékelik. 
A  liebenzelliek ezért keresnek és 
képeznek olyan embereket, főként 
a fiatalabb korosztályhoz tartozó

kat, akik képesek rá, hogy felhív
ják erre az emberek figyelmét. 
Olyan emberek tevékenykednek 
náluk, akik hirdetik az igazságot, 
az igazság pedig maga Jézus. Hogy 
mindezt megismerjük, ismerni kell 
a Bibliát és az abban foglalt igazsá
got terjeszteni.

A Liebenzelli Misszió eredetileg 
Hamburgban, kínai térítés céljából 
alakult meg 95 évvel ezelőtt. On
nan azonban rövidesen távozniuk 
kellett, így kerültek a Baden Wür- 
tenbergi Bad Liebenzellbe, ahol 
mára m ár több épületcsoportból 
álló intézményben végzik sokrétű 
munkájukat. Jelenleg 230 tíz kü
lönböző nemzetiségű m unkatár
suk tevékenykedik 19 országban. 
Németországban ezen kívül egye
bütt is vannak missziós házaik, de 
Hollandiában, Svájcban, sőt újab
ban -  a M olnár Mária alapítvány 
révén -  Magyarországon is vannak 
fiókházaik. Munkásságuk súly
pontja a külmisszió. Ennek során 
gyülekezeteket, iskolákat alapíta
nak, vagy akár kutakat építenek az 
egészséges ivóvízellátás végett pl. 
Uj-Guineában, vagy Afrikában. 
De civilizált országokban, így Ja

pánban is munkálkodnak, ahol 
korábban éppen Joachim Klee
mann alapított gyülekezetét és hir
dette az igét 10 éven keresztül.

Nagy gonddal végzik azonban a 
belmissziót (Heimatmission) is. 
Fontosnak tartják, hogy o tt ter
jesszék az evangéliumot, ahol lak
nak. Az ember ugyanis akkor ke
resztyén, ha ismeri Jézust. E téren 
nagy súlyt helyeznek a gyermekek
kel és az ifjúsággal való m unkára, 
mert ezek a korcsoportok a legfo
gékonyabbak a befogadásra. Ifja
kat, gyülekezeti m unkásokat, de 
lelkészeket is képeznek a belmisz- 
sziói m unkára. Ennek keretében 
gyakorolják az ún. sátormissziót. 
A nagy sátrakban sok embert tud
nak fogadni az evangélium hirde
tésére, így sok gyermek, ifjú és fel
nőtt ju to tt m ár hitre.

Szemináriumaikban 5 évig, bib
liaiskoláikban 4 évig képezik azo
kat a fiatal nőket és férfiakat, akik 
a kül- és belmisszióra elhivatottsá
got éreznek. M egtanítják őket ar
ra, hogy a mai nyelven teológiailag 
hogyan kell hirdetni az igét. 
A hallgatók énekkari oktatásban 
is részesülnek. Az ily módon felké

szítettek többsége később ifjúsági 
m unkában, vagy öregotthonok
ban dolgozik.

Missziói m unkára lelkészeket, 
diakonisszákat és ún. missziós nő
véreket is képeznek, u tóbbiak fel- 
készítési ideje 4 év. A  nővérek kór
házakban is dolgoznak, fizetésük 
azonban csak zsebpénznyi Ném et
országban (kb. 500 D M /hó).

A zokat a m unkatársaikat, akik 
megöregedtek, 50 férőhelyes öreg
otthonukban helyezik el, és akik 
tudnak közülük, azok segítik az 
intézmény irodai m unkáját. Jelen
leg a központban 300-an dolgoz
nak, igazgatójuk Hanspeter Wolfs- 
berger.

Foglalkoznak a szabadidő eltöl
tésével is. Ü dülőik vannak szép 
környezetben, m űködnek ifjúsági 
házaik, szerveznek kiránduláso
kat, melyeken bibliai foglalkozás is 
történik.

Publikációs feladataik során ki
adványokat, könyveket nyom tat
nak, videofilmeket készítenek, me
lyek m ind kül- és belmissziói m un
kájukkal kapcsolatosak.

A  nagyszámú hallgatóság hálá
san fogadta a beszám olót és az in
tézményre, valamin t a vendégek 
m unkájára Jézus áldását kérte.

Is.

Az 1992/93-as tanévben a  buda
pesti W einer Leó Zeneművészeti 
Szakközépiskolában egyházzenei 
tanszék indult. A tanszak hallgatói 
középiskolai közismereti és zenei 
kötelező tantárgyak mellett,- fő 
szakként heti átlagosan 4-5 ó rá
ban egyházzenei tárgyakat tanul
nak (pl. egyházzene-irodalom, 
népének-gyülekezeti ének, grego
rián, orgona stb.). A középiskolai 
érettségivel rendelkező hallgatók
nak lehetőségük van csak zenei 
szaktárgyak tanulására. A  tanítás 
ökum enikus keretben, de bizonyos 
tárgyak esetében felekezetek sze
rin t megosztva zajlik. Célunk ket
tős: hallgatóinkat előkészíteni a 
gyakorlati egyházzenei szolgálatra 
saját felekezetűkben, és az egyház
zene felsőfokú tanulását előkészí
teni a  Zeneakadém ián (mellék
szakként), vagy m ás tanárképző 
főiskolákon. A  tanulm ányok befe
jeztével a hallgatók konzervatóriu- 
mi érettségi vizsgát tehetnek.

Vidéki hallgatóknak szükség 
esetén kollégiumi elhelyezést bizto
sítunk.

Az 1995/96-os tanévre is vár
ju k  azokat a jelentkezőket, akik 
érdeklődnek az egyházzene iránt, 
azt igényesen, ökum enikus rálá
tással szeretnék művelni és a 
felvételi vizsgán megfelelnek. 
Kellő szám ú jelentkező hiányá
ban  új évfolyam ot nem  tudunk 
indítani.

Jelentkezési határidő: jan . 10. 
A jelentkezési anyag átvehető az 
iskolában (Budapest XI., Rácz 
László u. 4.)

A  felvételi vizsga m árcius első 
felében lesz.

A tanszakkal kapcsolatos min
den felmerülő kérdésről szívesen 
adunk felvilágosítást telefonon az 
esti ó rák b an :

Mezei János tanszakvezető tel.: 
1854-654

Fin ta  Gergely orgonatanár te l.: 
1822-776

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat munkáját lapunk hasábjairól 
jó l ismerik már olvasóink. A munka támogatására keresnek, kérnek támo
gatókat, akik a felsorolt célok valamelyikét támogatni készek. A z alábbi 
nyilatkozatot kivágás után a következő címre kérjük elküldeni:

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Alapítvány 
1116 Budapest, Tomaj u. 4.
Adószám: 1-803-643-1

TÁMOGATÓI NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy a M agyar ökum enikus Szeretetszolgálatot évi

Ft, azaz

forint összeggel támogatom az alábbi meghatározott célú felhaszná-
lásra

Menekültügy □
Hazai szociális programok 
Szociális konyha, jogi tanácsadás, 
gyógyszer-, ruha-, élelmiszer-segélyezés

□

Nemzetközi gyorssegítség-nyújtás □
1994 1995

decemberében januárjában
Támogatás befizetése 
Címzett:

□ □

Budapest Bank Rt. 
209-23006
M O SZ  Alapítvány 
Budapest

Magánszemélyek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók a fe l
ajánlott és befizetett éves összeget adóalapjukból levonhatják. 
Kérem, hogy a Szeretetszolgálat támogatói tagságába felvenni és 
munkájukról tájékoztatót küldeni szíveskedjenek.

Igen Nem

□  □
C ím :........................ i ...................................................................................
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Magyar Egyházzenei Társa
ság és a Magyar Nemzeti M ú

zeum 1994. október 13-15. között 
szemináriumot rendezett orgona
építők és a szakértői munkában 
már járatos orgonisták részére 
„Műemlék orgonák konzerválásá
nak és restaurálásának gyakorlati 
problémái” címmel. A kurzus meg
hívott előadói Klaus Gernhardt 
(Lipcse) és Kristian Wegscheider 
(Drezda) neves német orgonares
taurátorok voltak.

A rendezvény egy már évek óta 
folyó munkához kapcsolódott: 
1988 végén befejeződött a magyar- 
országi orgonák felmérése, leírása 
és fényképes dokumentálása. Ebből 
kiderült, hogy hazánk több mint há
romezres orgonaállományát har
madában értékes, történeti múltú 
orgonák alkotják. Bár e hangszerek 
egy része szerényebb méretű és ki
képzésű falusi orgona, összességük
ben azonban műveltségünk, zene
kultúránk történetének színes, hite
les képét tárják elénk. A  megma
radt régi, értékes orgonák az egy
házak kulturális örökségének és 
nemzeti kincsünknek is részét képe
zik, megóvásuk közérdek. E  nemes 
cél megvalósítása azonban számos 
feladatot ró még ránk.

1993 októberében hosszabb elő
készítő munka után mindazon szer
vezetek, amelyek orgonák ügyében 
valamilyen formában érintettek, 
egy egynapos konferencia kereté
ben megtárgyalták és elfogadták az 
„Irányelvek műemléki és muzeális

értékű orgonák megőrzéséhez és 
használatához” című dokumentu
mot. A z állásfoglalás egy afféle eti
ka i kódex, mely a hatályos jogsza
bályokhoz igazodva, meghatározza 
a hangszerjavítás és az orgonares
taurálás legfontosabb elvi kritériu
mait, kijelöl bizonyos feladatkörö
ket. A z  érintett intézmények és 
szervezetek -  M agyar Egyházzenei 
Társaság, M agyar Hangszerész 
Szövetség, Magyarországi Evangé
likus Egyház, M T A  Zenetudomá
nyi Intézet, Országos Katolikus 
Gyűjteményi Központ, Országos 
M agyar Cecília Társulat, Országos 
Műemlékvédelmi Hivatal, Refor
mátus Egyházzenészek M unkakö
zössége -  abban is egyetértettek, 
hogy ez még csak a kezdeti lépés.

Magyarországon sajnos, nincsen 
hangszerrestaurátor képzés, így az 
orgonaépítők is csak kurzusok al
kalmával szerezhetnek ilyen irányú 
ismereteket. Rendszeres tovább
képzésük azonban talán a legfonto
sabb -  minden elvi nyilatkozatnál 
jelentősebb -  eszköze a műemlék 
orgonák védelmének, hiszen ők 
minden munkálat során kapcsolat
ban állnak a megrendelővel és tájé
kozatlanságból esetleg kárt okoz
hatnak. -  A z orgonaépítők nagy ér
deklődést m utattak a tanfolyam  
iránt, az érdekelt intézmények pe
dig a költségek fedezésével, hely 
biztosításával és egyéb szervezési 
segítséggel tanúsították, hogy fo n 
tosnak tartják az ügyet. A  kurzus 
megrendezését a Fővárosi Önkor

mányzat Zenei Alapja, a M agyar 
Egyházzenei Társaság, a Magyar 
Nemzeti M úzeum, a M T A  Zenetu
dományi Intézete, a Művelődési 
Minisztérium és az Országos M ű
emlékvédelmi Hivatal jelentős 
anyagi támogatása tette lehetővé.

A tanfolyam első ké t napjának 
helyszíne a budapesti Kaesz Gyula 
Faipari Szakm unkásképző Intézet 
volt, mely ehhez előadótermét és 
egyik műhelyét díjmentesen bocsá
totta rendelkezésre, valamint igazi 
vendéglátói szívélyességgel gondos
kodott a program zökkenőmentes 
lebonyolításáról. -  M ivel három 
nap alatt többéves képzésre is ele
gendő anyagot lehetetlen átadni, az 
előadók esettanulmányokon ke
resztül elsősorban a restaurátori 
szemléletet igyekeztek megismer
tetni, valamint a mindennapi gya
korlat legfontosabb feladataira 
összpontosítottak.

A második napon a pneumatikus 
orgonákról, a századforduló jelleg
zetes romantikus hangszereiről tar
tott előadást Christian Scheffler or- 
gonaépítő, aki meghívás nélkül, sa
já t költségén, az ügy iránti elkötele
zettségből utazott ide az Odera mel
letti Frankfurtból. ( 0  a romantikus 
orgonák specialistájaként a közel
múltban restaurálta a lipcsei Ta
más-templom hangszerét.) A m á
sodik nap bemutatóval zárult: egy 
kis orgonán -  pozitívon -  a hallga
tóság különféle historikus hango
lásmódokkal ismerkedhetett meg.

A kurzus az utolsó napon a pesti

Hermina-kápolnában, majd délután 
a Városligeti fasorban lévő refor
mátus templomban folytatódott. 
A résztvevők egy m últ századi me
chanikus, ill. egy századeleji pneu
matikus orgona restaurálási kon
cepcióját beszélték meg. E  nap ese
ményei közül k i  kell emelni Kristian 
Wegscheider orgonaépítő bejelenté
sét: a Hermina-kápolna orgonájá
nak szakszerű restaurálása esetén 
saját költségén biztosítja az új, kb. 
százezer forintos orgonamotort. 
Hasonlóképp nagy örömei szerzett 
a jelenlevőknek az a. szeretetteljes, 
odaadó Vendéglátás, amelyben a,fa
sori református gyülekezet ké t lel- 
késznoje részesítette az egybegyűl
teket.

A tanfolyam hasznosságát, a 
részt vett húsz orgonaépítő és szak
értő érdeklődését, nyitottságát ta
pasztalva a szervezők jövőre a to
vábbképzés folytatását ígérik.

dip

Rieger Testvérek Orgonaépítőintézete 
ma

minden tisztelt ügyfelének 
és leendő megrendelőjének

Áldott, békés karácsonyt
és

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KlVÁNI
1143 Budapest. Hungária krt.77. 

Telefon; 251-3766 In
7 4
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Lucas Cranach (Holzschnitt, 1515)

Es gibt in unserem gesellschaftli
chen Leben kaum  ein Fest, das so 
stark in den Menschen verwurzelt 
ist -  und das dennoch so heftig 
um stritten ist. Eigentlich kann sich 
heutzutage kein Mensch den Er
fordernissen des Geschenk-Festes 
unserer Zeit entziehen. Weih
nachtsm änner springen uns über
all entgegen, umgeahnte W irt
schaftskräfte werden mobilisiert, 
um das Fest der Liebe recht gut zu 
inszenieren, eine tiefe Sehnsucht ist 
zu spüren nach Liebe, Friedlich
keit und einem ein sich ruhenden 
Leben. U nd dem noch bleibt es 
erstaunlich dunkel in unserer 
Welt.

Vielleicht hilft da ein Blick in die 
Botschaft, der wir alle miteinander 
diesen Feiertag verdanken, der Bi
bel. Ich möchte unseren Blick auf 
einen Holzschnitt des Künstlers 
Hans-Georg Anniés lenken.

Es ist die bekannte Darstellung 
der G eburt Jesu. Bekannt, aber 
doch auch befremdlich anmutend. 
Um das K ind in der Krippe stehen 
Menschen mit geballten Fäusten, 
mächtig gezeichnet. Einige halten 
ihre H and schützend vor das Ge
sicht, geblendet vom L ich te  das 
sich vom K ind her ausbreitet. Sie 
sehen weg, wenden sich ab, mögen

Licht in der Nacht66 BITTE UM EINE WEIHNACHTS-GABE
sich nicht vom Licht erfassen las
sen. D a kann die Gebärde des K in
des Jesus noch so einladend sein: 
viele können die Einladung nicht 
glauben und folgen ihr nicht. Die 
Arme Jesu sind weit ausgetreckt. 
Sie fordern aüf, K ontakt aufjpime- 
hemen. Er lädt ein; die Menschen 
laufen weg. W ohm? Sie bleiben im 
Dunkel.

Eine andere Bewegung finde ich 
noch in dem Bild. Vier Menschen 
sind ganz eingetaucht in das Licht, 
das von der Krippe ausgeht. Zwei 
sind (noch) geblendet, aber ihre 
Sehnsucht nach dem Licht in ih
rem Leben Last sie die N ähe zu 
dem Kind suchen. Zwei andere 
Menschen machen da schon eine 
andere, sicher für sie selbst er
staunliche E rfahrung: sie bewegen 
sich auf das Kind zu -  und ihre 
Hände öffnen sich! Die Verkram 
pfung der Finger löst sich. Geball
te Fäuste, die gerade noch notwen
dig schienen, um im alltäglichen 
Lebensampf bereit zu sein, strek- 
ken sich dem Menschen zu. In der 
Gegenwart Jesu können Menschen 
eine Erfahrung machen, die ihre 
Leben verändert: die Sehnsucht 
nach einem friechen und ruhigen 
Leben ist keine Hoffnung für den 
Ewigkeitstag, es ist eine Verhei
ßung G ottes für Jetzt! M it weit 
ausgestreckten Amen kom m t G ott 
au f uns zu, m it der gewaltloser U n
schuld eines Neugebotenen.

„E r kam  zu den Seinen, ins Ei
gen: kam  Er, aber die Seinen wie
sen Ihn ab. Doch die Ihn aufnah- 
men, denen gab Er M acht, Gottes 
K inder zu sein.“ (Johannes 1, 
11-12). Bereits am Tag der G eburt 
Jesu m acht G ott deutlich, welche 
Botschaft. E r m it diesem M en
schenkind in unsere Welt senden 
möchte: Ihm legt alles daran, daß 
wir Seine, Gottes K inder werden. 
Gottes K inder behalten das Licht 
nicht für sich selbst. Sie geben von 
diesem Licht Freude an andere 
weiter. So ist W eihnachter gewiß 
ein guter Zeitpunkt für Geschenke. 
Aber G ottes K inder wissen von 
der befreienden und aufhelfenden 
K raft, die freundschaftliche, lie
bende H ände haben. Deshalb rei
chen sie einander die H ände zum 
G ruß, zur Versöhnung, zur Hilfe
leistung.

W ir Christen sollten uns nicht 
dam it begnügen, die weihnachtli
che Botschaft au f zwei Tage im 
Jahr beschränken zu lassen, um 
danach wieder zur Tagesord
nung übergehen zu können. 
W eihnachten kann jeden Tag ge
schehen! N icht nu an den Feier
tagen, sondern jeden Tag und je 
de N acht w arten sie: die T rauri
gen, Hoffnungslosen, Ängstli
chen und Einsamen. L aßt uns 
dazu beitragen, daß  M enschen 
einander die H ände reichen. 
Denn die im Lichte der Krippe 
ausgestreckte H ände suchen den 
Mitmenschen, auch wenn er bis
lang unbekannt war.

„Ein Licht in der N acht“ -  G ott 
gab es uns. U nd so viele warten 
darauf! Sie nennen es vielleicht an
ders. Aber es ist und bleibt unsere 
Aufgabe, dieses Licht weiterzuge
ben, von ihm zu erzählen und es 
leuchten zu lassen, wo wir hinge
hen. Unsere Welt braucht uns als 
solche Lichtträger. Dazu möchte 
uns das Kind in der Krippe einla- 
den.

Dietrich Tiggemann, P.

Gemeinsam m it dem ökum eni
schen Hilfswerk Ungarn möchte 
die Deutschsprachige Gemeinde um 
Gaben für eine Aktion der N äch
stenliebe bitten. Es sollen in den 
Christtagen

ESSENS-PAKETE

an bedürftige Mitmenschen ver
schenkt werden. Bitte helfen Sie, 
daß auch die Armen und Vergesse

nen ein Stück vom Licht Gottes 
erfahren. Ihre Spende geben Sie 
bitte bei Ihrer Gemeinde ab, es ist 
auch möglich, daß sie Ihre Gabe 
auf das Konto unserer Gemeinde 
überweisen, dazu benutzen Sie bit
te folgende Bankverbindung Hy
po-Bank Hungária Rt. 21893270, 
K onto-N r.H U F : 107 839 9001.

G ott möge Geber und Empfän
ger der Gaben mit Seinem Segen 
beschenken.

Herzliche Einladung!

Am
17. D E Z E M B E R

wird in der Evangelischen Kirche am 
Bécsi kapu tér ein feierliches 

A D V E N T S-K O N Z E R T
stattfinden. Kammermusik alter M eister und Lesungen zum 

Advent Christi möchten dazu einladen, zur Rübe zu kom
men und sich auf das zarte Licht unseres Gottes einzulas

sen.
Der Nachm ittag wird um 

17 U H R  
beginnen.

Lass uns dein Licht sehen
-  Gebet -

H E R R , komm herein in unsere glücklichen Stunden, 
in den Erfolg und die Kraft, 
und behüte uns vor H ochm ut und mach uns 
dankbar und demütig durch die Erkenntnis, 
daß alles D eine barmherzige Liebe ist!

H E R R , komm herein in die Finsternis unseres Lebens, 
in die Finsternis des Unglaubens, 
der stolzen Vernunft, 
der Gebundenheit in Laster aller Art!
Erhelle Du unsere Vernunft mit Deinem Lichte 
und mache Du uns frei von den Banden der Sünde!

H E R R , komm mit Deinem Lichte zu denen, 
die heute trauern, die in Angst sind, 
zu den Einsamen, in die Krankenzimmer, 
in die Gefängnisse!

H E R R , komm in die dunkle Stunde des Sterbens 
und laß uns alle sehen Dein Licht!

Amen.

(G ebet von Helm ut Gollwitzer)
Lucas Cranach (1509, Frankfurt am 
Main)

Gottes Licht
-  von Friedrich Rückert -

Gekommen in die Nacht 
der Welt ist Gottes L icht; 

wir sind daran erwacht 
und schlummern fürder nicht.

Wir schlummern fürder nicht 
den W e l t b e t ä u b u n g s s c h l u m m e r ,  

wir blicken, wach im Licht, 
aufs Nachtgrau ohne Kummer.

Wo ist der Nächte Graun?
Es ist vom Licht bezwungen; 

wir blicken m it Vertraun 
ins Licht, vom Licht durchdrungen.

Daß wir durchdrungen sind 
vom Lichte, dem wir dienen, 

wir zeigen's dem Gesind 
der Nacht in unsern Mienen.

ln  hellen Mienen macht 
sich kund die Kraft des Herrn, 

und wer nicht in der Nacht 
kann leuchten, ist kein Stern.

TER M IN E DER  
D EU TSC H SPR A C H IG EN  
EVANG ELISCH EN GE

M EINDE AUF D E M  BU D A - 
BERG

Die Gottesdienste der Deutschsprachi
gen Gemeinde finden jeden Sonn- und 
Feiertag um 10 Uhr in der Kapelle am 
Bécsi kapu tér statt. Zur gleichen Zeit 
feiern die Kinder ihren eigenen Gottes
dienst in unserem Gemeinderaum im 
gleichen Haus.

Wir laden herzlich ein zu den 
Gottesdiensten ah den Feiertagen:

HEILIG ABEND, 15 Uhr 
Fest-Gottesdienst (Dietrich Tigge

mann)

CHRISTFEST, 10 Uhr 
Fest-Gottesdienst (Dietrich Tigge

mann)

2. FEIERTAG, 10 Uhr 
Gottesdienst (Árpád Zsigmondy) 1

ALTJAHRES-ABEND, 18 Uhr “ °® 
Gqttesijiens(. (pietrich Tiggénűhnu

NEUJAHR, 10 Uhr 
Gottesdienst (Albrecht Friedrich)

Na Stedry vecer AXEL HAMBREUS:
Evanjeiium podiä Lukága 2,1-14 L e g e n d a  o  p r v y c h  v i a n o c n y c h  d a r o c h

N a Sedry vecer so svätym zanietenim 
spievame; Tichá noc, svätä noc, jala  lud 
v blahy k lud ... a len málokedy si pomys- 
lime, ze Stedry vecer bol i zostáva velini 
rasnym vecerom, plnym pohybu, dyna- 
miky a vzruchu.

Len si spomente, ako ste sa zacali dnes 
doma chystaf vy, ked slnko zapadlo. Ba, 
ako pősobüa na vás uz niekofko dni sila 
dnesnej slávnosti, moc zvykov, tradicie, 
idyly, ale majmä tüzba srdca po Bozom 
spolocenstve, po Bozej láske. N a Stedry 
vecer vzrusení ocakávate, ze sa s vami nieco 
stane, ze aj z kostola ini, zmeneni, obnove- 
ní, obnovení sa vrátite domov, pretoze 
bolo by dobré, keby odo dnes väelico malo 

I novy zacatok a nővé pokracovanie.
Aj na prvy Stedry vecer bolo vgetko v 

pohybe. Chystalo sa scitanie l’udu v celej 
rimskej risi. M nohí sa vydávali na cestu, 
aby mohli byf zapísaní tam, kde mali do- 
movskú príslusnosf. I M ária a Jozef. Po- 

l náhlali sa do Betlehema, do svojho mesta, 
f  pretoze súril ich aj hlásiaci sa novy zivot 

pod srdcom Márie. Diéta, ktoré akoby 
i nechcelo zmeskaf scitanie, lebo túzilo byf 

zapocítané medzi nás, pozemsfanov, med- 
li dietky a príslusníkov nestastnej Zeme.

M ária a Jozef! M ámé ich pred ocami, 
ako sa náhlia, od dverí k dverám, ako ich 
odmietanie chladnych srdc vytíska väcs- 
mi a väcsmi von zpomedzi lüdskych prí- 
bytkov, aby napokon, -  vyobcovaní lüá- 
mi -  sa uchylili do stajne, medzi zvieratá 
a tam  sa odohralo v mastali narodenie 
D ietafa! Vera, nijaká rozziarená pőrodná 
sála, nijakí lekári, nijaké sestry, nik a nie! 
M ária sa sama trápi, sama povíja diéta do 
plienok, sama ho kladie do jasiel, sama ho 
tí§i, zakryva slamou, ői senom. Az po 
vefkou vzrachu prichádza pokoj.

2eby uz teraz zavládla tichá noc? N a 
betlehemskych poliach, kde si pastieri strá- 
zia stádo zpociatku vládne pokoj a poho- 
da, ale tísinu zrazu nieco naraSí. Zjavuje 
sa anjel Bozí, pristupuje k pastierom a títo, 
obklopení Bozou slávou, sa zdesia a rozt- 
rasú. Namiesto pokoja -  bázen veliká! 
Lebo kazdy pokoj hynie, vytráca sa, je 

• nadobro prec, ak sa my, hriesnici, dostane- 
me do Boáej blízkosti, do Bozieho svetla.

Ale triaäku ludskú, strach pastierov zmi- 
ernuje Bozie posolstvo, rec Bozej vecnej 
milosti: „Nebojte sa! Ved zvestujem Vám 
velkú radosf, ktorá bude vsetkému l’udu, 
lebo narodil sa vám dnes v meste Dávido- 
vom Spasitef, k tory je Kristus Pán.”

Zázracná, dodnes neprekonaná zárá
vá, najvyznamnejsia zvesf vsetkych cias!

N etreba sa bát’!!! -  Pomyslite rychlo na 
vsetko, coho sa obávate, co vás gniavi. 
Pomyslite na l’udí, z ktorych sála strach, 
na chmúrne, t’azké okolnosti sveta. N a 
vsetky svoje úzkosti! Boh hovorí: N eboj
te sa! -  N aopak: radujte sa!

Ste pripravení prijaf radosf? Skutoc- 
nú, pravu, vefkú, nebeskú radosf? M áté 
vo svojom srdei a zivote rezervované mi- 
esto pre nu? K ofkí povedia: Od zivota 
necakám  uz nie. Ak m a tu  a tam  stretne 
nejaká drobná radosf, budem stastny a 
vdacny. -  Toto je  zlá skromnosf. Pravá 
mizéria l'udská. Ú bohost úboziakov.

Pán Boh káze nám  na Stedry vecer 
rozsírif srdnia, pretoze On dáva dnes vel- 
kú radosf.

Spasitef sa vám narod il! Je tu  niekto, 
kom u spokojne mözes zverif svoj zivot. 
Je tu  Ten, ktory unesie vsetky Tvoje bre- 
mená i teba samého. Neboj sa! Raduj sa!

Ak ráz Boh odkazuje: vám sa narod il!,
-  tak odhod pochynosti a nevrav: ci nao- 
zaj?!, mozno inym, ale mne?! Práve 
mne? Radsej .zaplesaj a zvolaj: Öakujem, 
ze aj mne, práve mne a mojim! Nám!

Toto vám bude znamením: nájdete 
nemluvniatko, obvinuté plienkami, lezaf 
v jaslaich. Znamenie nie je  dőkaz. Zna- 
menie vyzaduje viera. Ale znamenie i 
povzbudzu viera, posilnuje ju  a zachová.
-  Kazdy rodic, ktory hl’adí na svoje nem- 
luvna, prirodzene spája s ním i tie najs- 
melsie plány a ocakávania. Ak sa na 
Stedry vecer pozerás na maié diéta v jasli- 
ach, ver a nepochybuj, O no je  tvojim 
Kralom , Vládcom, Záchrancom  násho 
svetaSpasitel'om  vsetkych nás.

Ked anjel dopovedal posolstvo, zrazu 
célé nebo sa pohlo, cely vesmír sa chvel 
mnozstvom anjelov, ktorí chválili a vele- 
bili Boha: Sláva na vysostiach Bohu! 
A na zemi pokoj ludom dobrej völe! -  
A odvtedy platí: Ak vzdáme Bohu na 
nebi cesf a slávu, mámé na zemi pokoj. 
Ak on nie je  nám  hodny cti a chvály, 
prichádzame o pokoj vo vsetkych svojich 
veciach. O kolko sávy ukracujeme Boha, 
o tolko pokoja oberám e seba. Kym neo- 
dovzdáme célé svoje srdce Bohu, nebude- 
me m af v nőm  pokoj a nebude ho ani v 
rodine. ani na zemi.

N a Stedry vecer vpísme si do srdca: 
Pán Boh nám  dáva svojho Syna za Spasi- 
telä, aby sme mali skrze Neho pokoj, 
spázu, radosf, istotu, zivot. Pohnutí tof- 
kou láskou dakujme M u, oslavujme Ho. 
Z celého srdca spievajme: N ám , nám  na
rodil sa. Michal Hudák

Bola noc, ked  anjeli nad Betlehemom spie- 
vali, ze sa narodil Jezis. Traja pastieri sa 
znovu vrátili ku  svojim oveckám. Ich maly 
psík Bodrik im verne strázil stádo. Pastieri by 
si boli radi este pred vyehodom slnka pospali, 
ale nemohli. Sadli a o diefatku Jezisovi.

Jeden z  nich povedal: „Ach, aké to len 
bolo úbohé diefatko! Ba, ak i biedni boli i 
jeho rodicia! Nemőzem zabudnúf na Jozefa. 
M ai vetmi zlé topánky. Iste sa mu zodrali na 
dalekej ceste. Myslim, ze mám doma pár 
topánok, tie mu dám!”

Druhy sa pridal: „Ja nemőzem zabudnúf na 
Máriu. Videli ste je j obdraty plást? VSimol 
som si, ako sa v mastali triasla zimou, márne 
saa chúlila do plásfa. Bolo vidno, ze sa hanbi, 
lebo p lást bol roztrhany. Moja zena iste má 
doma nejaky plást, ktory by sme je j mohli daf. ” 

„Roztrhany?" -  ozval sa treti pastier, -  
„nie, nebol roztrhany. Bol to velmi dobry 
plást, ale polovicu odthla z  neho, aby spravi- 
la plienky pre diéta. Ja som sa stále pozeral 
na Jeziska, nemal plienky ako iné de ti, pek- 
né, m akké bielucké, ale mamicka ho musela 
zavinút do svojho plásta. No, spomínam si, 
ze doma v truhlici zostali nám plienky po 
detoch, zabehnem a donesiem ich Jeziskovi. ” 

Pastieri pekne sa dohodli, ze pőjdu domov 
a prinesú topánky, p lást i plienky. Zavolali 
Bodrika, povedali mu, aby dobre strázil stádo, 
kym  sa nevrátia a potom sa vydali na cestu. 
Po chvíli sa vrátili a pustili sa k  Betlehemu.

N ad nimi na vysostiach uz nezazznieval 
anjelsky spev a na cestu im nesvietilo nebes- 
ké  svetlo. M useli kráéafv tme a ked  priSli k  
Betlehemu, nevedeli, ktorou cestou májú 
vykrocit. Predtym videli len jednu cestu a 
teraz boli pred nimi tri a vsetky boli rovnaké.

Prvy pastier povedal: „Celkom jasne sa 
památám, ze to bola cesta, £o vedie vl’avo."

„M ylissa!" -  zvolal druhy.“ Ja sa rozpo- 
mínam, ze je  to cesta, co vedie priamo. H l’a, 
tu je  sírom, co stál na druhej strane cestry."

„Nie,“ -  vysvetToval treti pastier, -  „musi- 
me is t vpravo, lebo tarn je  studna, okolo 
ktorej sme vtedy isii."

A  tak tu pastieri stáli a dlho sa hádali a 
kazdy hovoril: mám pravdu!" Napokon sa 
dohodli, ze kazdy pőjde svojou cestou a kto
ry z  nich diefatko nájde, vráti sa a oznámi 
ostatnym. I  pobrali sa kazdy svojoz cestou.

Prvy pastier Siel dol'ava. PreSeil popri jed- 
nom druhom, trefom dome a ked  preSiel este 
kúsok, zbadal stajnu. Zaradoval sa: „Siel 
som správnou cestoz". A uz sa chcel rozbeh- 
n ú f nazad, ze privolá svojich druhov, ale 
najprv ho zvedavosfpredsa prilákala k  maS- 
tali, lebo v je j okienku sa svietilo. Pastier si 
pomyslel: „Rychle sa pozriem dnu, chcem

vidiet Jezisa." Potom pobezim za kamarát- 
mi." Ale ked nazrel dnu, nevidel Jezisa iba 
starca, ako sedi na snopku slamy a ako práve 
drzí oproti svetlu pár roztrhanych topánok. 
Topánky poji tak deravé, ze este aj pastier 
cezne videl. Tu starec zavdychal: „Och, och, 
teraz je  koniec mojim topánkam a predo 
mnou je  este daleká cesta. .." Ked to pastier 
pocul, celkom zabudol, ze chcel dat topánky 
Jozefovi. Otvoril dvere a vstúpil do mastale.

„Otce, vase topánky sú úplne roztrhané" 
-  povedal, -  „ale ja  mám tu pre vás pár 
dobry eh topánok."

„Nech ti Boh pozehná, syn mőj, ach, nech 
ti Boh pozehná!" — riekol muz a nateseny 
vystrel svoje ruky k  topánkam.

V  tom okamihu si pastier spomenul, ze 
topánky chcel dat Jozefovi. Ked vsak videl, 
ako sa starcek tesí, nebol schopny vziat svoj 
dar nazad. Tichúcko sa vzdialil a vrátil sa ku  
kriznym cestám.

Druhy pastier sa pustil cestou, ktorá vied- 
la rovno. Obisiel jeden ström, druhy, treti, 
presiel este kúsok a potom aj on uvidel mos
tat. M yslel si: „Pravdáié, vedel som, ze ju  
tu nájdem. Treba is t vzdy len rovno, tak 
dőjde élovek k  cietu ." -  A  bol si takv isty, 
ze priamo vosiel do mastale. Ale hned zba
dal, ze sa zmylil. Vo vnútri nebol Jezisko, ale 
v kúte zazrelpiecku, v ktorej si jedna staren- 
ka zakladala zo slamy a treiesok, rozhá- 
dzanych po zemi, ohník.

„M amka.je vám zima?" -  spy tál sa pasti
er, lebo bol tak prekvapeny, ze mu nie iné 
neprislo na um.

„Och, ze ci m i je  zima?!“ -  bedákala 
starena. „Ako by m i nebolo zima v takomto 
zlom svete, to  sa ani troika nezfutuje nad 
úboziakmi? Blúdila som z  domu do domu a 
prosila o teply odev, ale nik sa nezmiloval."

Pastier videl, ze sa starena nadarmo na- 
máha zabalif do svojho plásfa. Tento bol 
samá diera. Veru, bolo vidiet cezen je j trasú- 
ce sa plecia a zúbozené ramená. Pastier cel
kom zabudol, ze kabát chcel datM árii, Jezi- 
Sovej maiké. Vzal a polozil ho starenke na 
plecia. Bol to krásny, m ákkucky plást z  tavej 
srsti a taky teply, ze chánil aj pred najtvrdsou 
zimou. Pastier zbadal, ako sa starenkina tvár 
vyjasnila, ked  pvojom premrznutom chrbte 
teplúcko. Predtym sa zdala zlá a sskaredá, 
ale teraz akoby od radosti opeknela.

„Ach," -  povedala -  „úplne som stratila 
vieru v Boha, lebo som Ho uz tak dlho prosi
la o pomoc, ale tá neprichádzala. Teraz vi- 
em, íe  On zije, ked  postal ku mne s tymto 
peknym  darom dobrého őloveka." Zppála 
svoje ruky a chválila vrúcne Boha: „Daku- 
jem  Ti, dobry Boze, ó, dakujem Ti!"

Tu pastierovi napadlo, Ze plást chcel 
vlastne darovaf Márii. Co teraz spravif? Po- 
kym  vsak starenka sedela pri piecke a vzdá- 
vala chválu Bohu, vzdialil sa z  mastale a 
vracal sa ku kriznym cestám.

Treti pastier vykrocil napravo. Obisiel 
jednu studnu, potom druhú i tretiu." Táto 
cesta by sa mohla nazyvat studnovou ces
tou," -  zasmial sa, lebo mai vzdy veselú 
myset. Presiel este kúsok cesty a tu zbadal 
mastat. „Lala, ja  som ju  nasiel!" -  povedal. 
Cez skáru vo dverách svietilo svetlo a pastier 
nazrel cez nu dnu. Od radosti sa mu zastavil 
dych, lebo tam vo vnútri boli naozaj ti traja, 
ktorych hl’adal: Mária, Jozef a fie  fatko, le- 
ziace v jasliach.

Ale ked vosiel dnu pobadal, ze sä mylil. To 
nebol Jozef s Máriou a diefatkom. Boli to 
celkom ini tudia. A nebola to ani tá istá 
mastat. Práve chcel odísf, ked si vsimol, ze 
zena vzala svoj plász, aby z neho odtrhla kus 
na plienku pre diéta, ktoré lezalo len na 
slame a triaslo sa od zimy, lebo jeho drobuc- 
ké  tielko nemali cím prikryf. „Pockaj!" -  
zvolal pastier, „netrhaj svoj plást. Práve ti 
prinásam plienky pre tvoje diéta." „Kto si?“, 
-  spy tál sa muz,. „odkiat k  nám prichádzas 
s takou pozehnanou pomocou? Neocakávali 
sme nase diefatko tak skoro. Putovali sme 
a nenasli sme teraz nijaké prístresie. Némá
mé nie, do coho by sme mohli die fa obliecf. 
Ale pastier nemal cas odpovedaf na otázky. 
Úplne zabudol, ze plienky chcel da f Jezisko
vi. Siahol do svojho kabáta, kde mal plienky 
ulozené, aby boli teplé a pomohol matke, 
ktorá mala svoje biele ruky skrehnuté od 
zimy, zabalit diefatko do teplych plienociek. 
Zena sa od radosti rozplakala. Privinula si 
diéta k  hrudi a dala mu pit’. Pastier sa pobral 
svojou cestou. Dlho mu trvala nazad. Druho- 
via tam uz na neho cakali.

Tisko, zamysleni a udiveni sa vracali na 
polia k  svojim stádam. Strázca Bodrik pri- 
behol k  nim, od radosti krútil chvostikom, 
vyskakoval a lizal im ruky. Ked pastieri pri- 
lozili cerstvého dreva na ohen, zabalili sa do 
svojich plástov a ulozili sa k  spánku. Bodri- 
kovi prikázali, aby dalej strázil stádo.

Zvlástne. Vsetkym írom sa prisnil ten isty
sen. Snivalo sa im, ze Jozef, Mária a diéta 
prisli k  nim. Jozef mai nővé topánky, Mária 
pekny plást a diefatko Jezis műkké plienky, 
krásne bielucké.

Ked si svoje sny navzájom porozprávali, 
dlho sedeli zamllnuti. Potompreriekol prvy 
pastier: „Ze by predsa?" -  „Coze?" -  spy tál 
sa druhy. „Azda sme predsa isii správne?" 
„Ano, azda predsa" -fprisvedcil treti.

(Preloäla Ludmila H udáková))
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I---------- NAP RÓL
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ö dicsősé

gét. Jn 1,14

VASÄRNAP A z  Úr igazságot szolgáltat az árvának és 
az özvegynek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad 
neki. Szeressétek a jövevényt! SMóz 10,18.19 (ÍJn 
4,10-11; Lk 2,15-20; Tit 3,4-7; Mt 1,18-25). Kará
csony ünnepén különösen fontos, hogy eszünkbe jussa
nak a támaszuktól megfosztott, társak nélküli, kiszol
gáltatott helyzetben levő embertársaink. Istenünk soha
sem feledkezik meg a szűkölködőkről, mellettük van, 
segítséget és szeretetet ad nehéz óráikban. Az ő , nélkü
lözők iránti irgalma, és aktiv szeretetre kötelező igéje 

- mindannyiunkra érvényes.

HÉTFŐ Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, 
hogy testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szivét, 
abban hogyan lehetne az Isten szeretete? ÍJn 3,17 (5Móz 
15,10; Mt 10,16-20; ApCsel 6,8-15;55-59: Mt 2,1-12). 
Meghökkentő, mennyire konkrét, és megkerülhetetlen 
ránk nézve ez a mondat. Ha evilági javak közül bármilyen 
csekélységgel is rendelkezem, máris felelős vagyok Isten 

i előtt a szűkölködőért. Minden azért adatott nekem, hogy 
szükség esetén másokkal megosszam. Aki Isten szerint 
szeret, az valóságosan ad javaiból.

KEOD A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és ma
gasztalva Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és 
láttak, ahogyan Ő megüzente nekik. Lk 2,20 (Zsolt 
136,3-4; 2Krón 24,19-21; Mt 2,13-23). A Jézus Krisztus- 

I ban kapott ajándék öröme kihat az ünnepek utáni időszak
ra. A munka, a hétköznapokba való visszatérés minőségé
ben változik meg, ha bennem is megszületett Jézus. Megta-

Ipasztalhatom, hogy Isten valóra váltja ígéreteit, szavát 
nem szegi meg. A mai napon is ezért dicsőíthetem és ma- 
I gasztalhatom őt.

S2£RDA Az ő  teljességéből kaptunk kegyelmet kegye- 
I leimre. ín  l,16(5Móz 2,7; Jer 31,15-17; Mt 3,1-12). A test- 
I té lett Igében jutott teljességre Isten akarata. Rajta keresz-

Itül bőségesen kapjuk Isten ajándékait. Az ajándék pedig 
kegyelem és minduntalan megújuló kegyelem. Krisztustól 
■ van új életre való lehetőségünk, Ő ment ki a leglehetetle- 

I nebb élethelyzetekből, ad szabaditást és üdvösséget. Mi-
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NAP RA ----------v
lyen óriási lehetőség, hogy Urunk kifogyhatatlanul kínálja 
és adja mindezeket nekünk!

CSÜTÖRTÖK Jézus mondja: Ti szomorkodtok, de szo
morúságotok örömre fordul. Jn 16,20 (Ézs 25,8; Lk 
2,22-40; Mt 3,13-17). Orrlógatva, fásultan, bénult szív
vel telnek napjaid? Sok minden adhat szomorúságra 
okot, de Jézus szava szerint nem tart örökké a szenve
dés, a bánat, hanem örömre vált. A megpróbáltatások 
közben is bizonyosak lehetünk -  közel van Ő. A legna
gyobb örömhír, hogy Jézus nem hagy magunkra, sőt 
azt ígéri, rövidesen visszatér, hogy vele legyünk az 
„örök örömben”.

PÉNTEK Jézus m ondta: Nekem adatott minden hatalom 
mennyen és földön. Mt 28,18 (Józs 2,11; lTim 3,14-16; Mt 
4,1-11). Nagyon gyakran a gazdasági, politikai, katonai 
hatalom befolyásolja életünket, gondolkodásunkat. Eze
ken tájékozódva, könnyen hatalmába kerít minket a féle
lem. Azonban evilági hatalmak, és hatalmaskodók felett is 
Jézus kezében van a legfőbb, és minden hatalom. Ennek 
tudatában nem kell kiszolgáltatnunk -  megalkuvóan -  
látszólagos hatalmaknak életünket, hanem Jézusban kell 
bíznunk.

SZOMBAT Akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják 
az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és 
dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és 
összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik 
sarkától a másik sarkáig. Mt 24,30-31 (Ézs 40,10; Lk 
12,35-40; Róm 8,31-39; Mt 4,12-17). Az év utolsó napján 
általában visszatekintünk mindarra, ami egy esztendőn át 
történt velünk. Mérleget készítünk: mi az, amit sikerült 
elvégeznünk, mi az amit elmulasztottunk, ami elmaradt.
A visszatekintés napján, most tekintsünk előre a „nagy 
végre”, az idők végezetére, Jézus Urunk visszajövetelére. 
Akkor majd egész életünkről, Istennel és embertársainkkal 
való kapcsolatunkról kell számot adnunk. Nem tudjuk, 
mikor következik be mindez, legyünk hát állandó készült- I 
ségben!

AGy I

Jézus családfája
M t  1 , 1 - 1 7

Máté evangéliumának első ver
sei fölött legtöbben elsiklanak. 
Ugyan, milyen élő viz fakadhat az 
egyhangúan sorjázó nevekből? Is
ten igéjében azonban semmi sem 
fölösleges. A Jézus Krisztus embe
ri származásáról szóló híradásban 
i§:btT9än a kegyelmes Isten végte
len szeretete.

Mindenki szeretne tisztában len
ni azzal, kik voltak az ősei, milyen 
vér folyik ereiben.

Nemrég valaki azzal a kéréssel 
jött lelkészi hivatalunkhoz, hogy az 
anyakönyvekből keressük meg szá
mára dédapjának adatait, mert ne
mesi származását szeretné igazolni. 
Mások arra büszkék, hogy generá
ciók hosszú során át bizonyítani 
tudják színmagyar származásukat.

Jézus családfáját olvasva, meg
lepő nevekkel találkozunk: Tá- 
már, Ráháb, Ruth, és „Uriás fele
sége”, vagyis Bétsabé sorakoznak 
benne. M agatartásuk, erkölcsi 
tisztaságuk, nem „színizraelita” 
származásuk kívánnivalókat hagy 
maga Után. Kétes hírű, erkölcste
len, vagy „csak” pogány nők. 
Mégis őket méltatja Isten arra, 
hogy a Messiás ősszülői legyenek. 
Ezért evangélium, örömhír tehát 
Jézus családfája is. M ert Isten a 
megvetettet, a bűnöst, a kitaszítot
ta t és a lenézettet is szeretetének 
hatalmába vonja és felhasználja 
tervei megvalósításához. Ő nem a 
mi emberi „nemességünkre” vagy 
keresztyén ősi családfánkra építi 
országát, hanem egyedül saját ke

gyelmes tettére, amellyel bűnösö
ket hív magához, hogy megtisztít
sa és szolgálatába állítsa őket. Az 
Ő családjában mindenkinek helye 
van.

Corrie ten Boom, holland misz- 
szionáriusnőtől olvastam egy kis 
történetet; Egy kislány nagyon 
sírt, mert eltört a babája. Édesapja 
látva ezt, elkérte a babát és megja
vította. „Vajon miért szánt ez a fe l
nőtt ember időt, fáradságot arra, 
hogy megjavítson egy értéktelen 
babát? Azért, mert gyermeke sze
mével nézte, és szerette kislányát, 
így látja Isten is a m i életünket, 
és mert szeret bennünket, kará
csonykor elküldte azt, aki által 
megjavítja, megújítja életünket: 
Jézust."

Lásd meg és köszönd meg, hogy 
Isten kegyelmes szeretetéért te is 
beletartozhatsz Jézus családjába.

Balicza Iván

KARÁCSONY MÁSODIK NAPJÁNAK IGÉJE
LÁTNI FOGJUK ŐT!
Í J n  3 , 1 - 3

Karácsony második napján már 
túl vagyunk a szentesti gyertya- 
gyújtáson, az ajándékok túlnyomó 
részét is már átadtuk, megkaptuk. 
Halványabb az ünnep fénye, isten- 
tiszteletre is sokkal kevesebben 
jönnek, mint a első napon. Pedig 
most olyan jó lenne ebben az év
ben is egy kicsit megállítani az 
időt...

Mai igénk azonban arra utal, 
hogy erre nincs szükség. Isten ren
delkezik az idővel, ő pedig egyfoly
tában a cél felé vezet. Az őskeresz
tyének a katakombákban az üdvö- 
zülteket tágra nyílt, nagy szemek
kel ábrázolták. Hiszen ők m ár lát
ják az Urat, és aki látja őt, az nem 
csukhatja be a szemét. A szemün
ket viszont már itt kell kinyitnunk. 
Ezért így szól hozzánk az apostol: 
Lássátok -  vagy mondjuk inkább 
így -  vegyétek észre, értsétek meg, 
milyen nagy szeretetet tanúsított 
irántunk (szó szerint: adott ne
künk) az Atya. Azért, hogy „Isten 
gyermekei” legyen a nevünk, és 
azok is vagyunk -  mondja. Ezt a 
nagy szeretetét Jézus Krisztusban 
adta. Karácsony második napján 
is azt ünnepeljük, hogy a Fiú em
berré lett. Földi élete folyamán 
nem já rt állandóan rendkívüli ra
gyogásban, azon kívül, hogy szüle
tését angyalsereg adta hírül, és a 
megdicsőülés hegyén a három  ta
nítvány látta. Közöttünk élt, éhes, 
szomjas és fáradt volt, nem volt 
fejét hová lehajtania. Annyira Vál
lalta sorsunkat, hogy földi életé

nek két útjelzője, a betlehemi já 
szol és a golgotái kereszt is emberi 
alkotás.

Karácsonykor -  a második na
pon is -  azt ünnepeljük, hogy a 
feltámadott, megdicsőült Ú r elő
ször emberré lett. Feltámadása, 
végérvényes megdicsőülése után 
csak az arra kiválasztott kevesek
nek jelent meg. Ők valóban el
m ondhatták: „Láttuk az U rat!” 
A Feltámadott pedig meggyőzte 
őket, hogy ugyanaz, akit nemrég 
eltemettek. Ő az, aki szabad lett a 
földi élet kötöttségeitől, ezt pél
dául azzal tanúsította, hogy a be
zárt ajtón át jelent meg.

Az apostol azonban arra figyel
meztet, hogy ezzel nincs vége a tö r
ténetnek. A tanítványok, miköz
ben látták a Feltám adottat, még 
alá voltak vetve a jelen világ törvé
nyeinek. Igénk szerint tehát -  telje
sen mindegy, hogy I. vagy XX. 
század végi olvasókról van-e szó -  
folytatás következik.

Krisztus megdicsőüléséből pe
dig nem következhet más, m int el
jövetele az idők végén. U ralm át 
minden teremtmény előtt ki kell 
nyilvánítania. Győzelme csak úgy 
lehet teljes, ha mindenki olyannak 
látja, amilyen ö valójában. Azok 
pedig, akik Isten gyermekei, akik 
elfogadták öt, Isten legnagyobb 
ajándékát, az apostol szerint m ár 
most tudják, hogy rá fognak ha
sonlítani. Azaz, szabadok lesznek 
a maguk és mások bűneitől, az evi
lági lét gondjaitól és fájdalmaitól.

-  Arra pedig nem is gondolnak, 
hogy az ő társaságában unatkozni 
fognak, m int azok a gyerekek, 
akiknek mindenük megvan és sem
mire sincs gondjuk. A teremtmény 
felfuvalkodottságát m utatja, ha 
valaki azt képzeli, hogy a teljes 
világosságot a titkok m egoldá
sát, az Ú r társaságát ugyanúgy 
meg lehet unni, m int például a 
karácsonyra kapo tt drága já té 
kokat.

Mindezekből pedig csak az kö
vetkezhet, hogy addig is ő a példa
kép. Az erkölcsi tisztaság, tisztes
ség, mindenekfelett pedig a szere
tet nem külső kényszer, hanem Is
ten gyermekeinek jellemzője. Nem 
elég a külső körülményeket meg
változtatni. Láthatjuk m agunk kö
rül, hogy a (nagyobb) szabadság
tól az emberek még nem lesznek 
jobbak. Belső átalakulásra, meg
tisztulásra van szükség, ehhez pe
dig a keresztyén embereknek, Isten 
gyermekeinek kell Krisztus példá
já t továbbadniuk. A hívő ember 
m ár most, a földi élet törvényeinek 
alávetve is hasonlítani akar őrá. 
Karácsonykor, a Feltám adott szü
letésének ünnepén, az ünnep má
sodik napján is, az év hátralévő 
napjaiban is, és a következő évben 
is egyre jobban. Azzal a remény
séggel, hogy egykor látni fogjuk őt 
a maga dicsőséges valóságában.

Dr. Szentpétery Péter

IMÁDKOZZUNK!

Áldunk téged, Istenünk, hogy Jézus 
Krisztus által gyermekeiddé fogadtál 
minket. Hálát adunk ígéretedért, hogy 
hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak 
fogjuk látni, amilyen a valóságban. Kö
nyörülj rajtunk, hogy ígéreted az ünnep 
után is örömünk, szeretetünk, tisztasá
gunk forrása maradjon! Ámen.

KARÁCSONY első napjának igéje
BESZÉL AZ ISTEN -  HOZZÁNK
Z s i d  1 , 1 - 3

Az Ige testté lett -  hirdeti meg az 
ősi evangélium János lejegyzésé
ben a karácsonyi üzenet lényegét. 
A SZÓ -  a teremtő, fenntartó, 
gondot viselő isteni szó hús-vér va
lósággá lett.

A zsidókhoz írt levél szerzője 
nem hideg-rideg bejelentést tesz, 
hanem örömmel szárnyra kelő 
m ondatokban adja tudtunkra, 
hogy beszél az Isten! Nem érthe
tetlen zörejek, vagy sejtelmes han
gok hallatszanak. Nem felfogha
tatlan rezgéshullámok szállnak to
va. Nem is megfejthetetlen, vagy 
legalábbis nehezen követhető rejt
jelek keringenek az éterben. Beszél 
az Isten. S nem is úgy, m int akit 
nem érdekel, hova ju t a hangja, 
meddig ér el szava. Beszél az Isten 
-  hozzánk, nekünk.

A nagy, karácsonyi kísértés az, 
hogy parányivá nyom orítsuk a leg
hatalm asabbat, gyermekké „szelí
dítsük” a  világ U rát.

Milyen kedves, am ikor a gyer
mek „gügyög” . Elmosolyodunk, 
netán még utánozzuk is, de közben 
tudjuk, nem kell rá igazán figyelni, 
s nem is kell igazán kom olyan ven
ni. M ert a gyermek csak gügyög, 
nincs igazán értelme a hangoknak, 
nincs igazán m ondanivalója a kiej
tett „szóutánzatoknak” .

Ne csináljunk -  még karácsony
kor sem -  a betlehemi gyermekből 
gügyögő kisdedet. H a megtesszük, 
ez az ördög m unkája, s mi annak 
cinkosai vagyunk, hiszen el akar
juk  hallgattatni a  legfontosabb, a 
leglényegesebb üzenetet: az Isten 
beszél. Van m ondanivalója szá
m unkra. Sőt: életbevágóan fontos 
m ondanivalója van a részünkre!

De hiszen van sok jelzés a világ
ban. Annyi mindenben figyelhe
tünk még az Isten szavára... Róla 
beszél fű, virág... -  hangoztatja 
egyik ifjúsági énekünk. A csillag
világ rendje ő t visszhangozza -  
vallják meg tudósok. A  természet 
csendje általa „beszédes” -  m ond
ják  megszállott kirándulók. A m ű
vészetek zenébe, szoborba, vagy

képbe rögzített szava m iatta sokat
m ondó... Jók, fontosak, izgalma
sak ezek a jelzések -  de mindig 
csak közvetettek, áttételesek. Isten 
azonban közvetlen szól, emberi 
módon, jó l érthető beszédben, 
meghallható szóban közeledik fe
lénk.

„Szóból ért az em ber” -  tartja a 
közmondás. Isten komolyan vette 
ezt a tényt. Megszólalt -  s nem 
csupán tolmácsok segítségével. 
Tette ezt korábbban: „sokszor, és 
sokféleképpen szólt az atyákhoz a 
próféták által” . Jézusban azonban 
egészen közel jö tt, emberré lett, s 
szól hozzánk, hogy értsen a szóból 
az ember.

Karácsony idején bőven van le
hetőségünk arra, hogy hallgassuk 
őt. Természetes, ösztönös módon 
élünk is vele. De az ünnepek elmúl
nak, s a hétköznapok útelágazásai
nál, az ünnepek után  ránk váró 
döntéshelyzeteknél, a bizonytalan 
pontoknál szükségünk van tanács
ra, vezetésre, biztatásra. M iért 
hallgat, miért nem segít az Isten? 
-  kérdezik sokan ilyen esetben. Az 
első karácsonykor mindenki szá
m ára hallhatóan megszólalt az Is
ten, s azóta beszél. Igéje hangzik, 
teremt, form ál, bűnt bocsát meg, 
vigasztalást, reményt ad. T udato
sítsuk m agunkban ünnepekre és 
hétköznapokra a nagyszerű öröm 
hírt : beszél az Isten ! S mi válaszol
junk  rá!

ifj. Hafenscher Károly

IMÁDKOZZUNK!
Úr Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy em
berré lettél, hogy mi is emberek lehes
sünk. Gyógyítsd süketségünket, hogy 
meghalljuk az életet jelentő Igét, meg
halljunk Téged! Ámen

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 15.30-15.45 és 17.20-17.35-ig, 
49 m-es rövidhullám, 6230 kHz. 
december 24. szombat: Szentesti műsor 
Pécelről.
december 25. vasárnap: Karácsonyi áhí
tat -  Bencze Imre.
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 199 4 . decem ber 25.

I . Bécsikapu té r  de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Szebik Imre; du. 6. (úrv.) Balicza Iván. 
X II. Szilágyi E. faso r 24. de. 9. (úrv.) Hafen- 
scher Károly; Modori u. 6. de. fél 10. Csiz- 
mazia Sándor. Pesth idegkút, D . Ö rdögárok  
u. 9 . de. fél 11. (úrv.) Csizmazia Sándor. 
C sillaghegy, I II . M á ty á s  k ir. ú t 31. de 10 
(úrv.) Donáth László. Ó buda , I II . D évai Bíró 
M . té r  de. 10. (úrv.) Bálint László. (Jjpest, 
IV . Leibstück M á ria  u. 36-38. de. 10. Blázy 
Lajos. V. D eák té r  4. de. 9. (úrv.) Pintér 
Károly; de. 11. (úrv.) (Televíziós) dr. Har
mati Béla; du. 6. (orgonazenés) Zászkaliczky 
Péter. V II. V árosligeti faso r 17. de. fél 10. 
(úrv.) Muntag Andomé; de. 11. (úrv.) Szir
mai Zoltán; du. 6. Muntag Andorné. V III. 
Ollói ú t 24. de. fél II . (úrv.) Kertész Géza. 
V III. K arácsony S . u . 31-33 . de. 9. (úrv.) 
Kertész Géza. V III. R ákóczi ú t 57 /b . de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc. V III. V ajda  P é
te r  u. 33. de. fél 10. (úrv.) Fabiny Tamás. IX. 
T haly  K álm án u. 28. de. 11. (úrv.) dr. Rédey 
Pál. K őbánya, X. K ápolna u. 14. de. fél 11. 
(úrv.) Fabiny Tamás. X . K erepesi ú t 69. de. 
8. (úrv.) dr. Szabó Lajos. Kelenföld, XI. 
Bocskai ú t 10. de. 8. (úrv.) Missura Tibor; 
de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. Mis
sura Tibor. X I. N ém etvölgyi ú t 138. de. 9. Fe
renczy Erzsébet. Budahegyvidék, X II. T a r-  
tsay  V. u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy Tamás; 
de. 11. (úrv.) Kőszeghy Tamás; du. fél 7. dr. 
Széchey Béla. X III. K assák  L ajos u . 22. de. 
10. (úrv.) ifj. Kendeh György. X III. F range- 
pán  u . 43. de. 8. (úrv.) ifj. Kendeh György. 
X IV . Lőcsei ú t 32. de. 11. (úrv.) dr. Szabó 
Lajos. X IV . G y a rm a t u . 14. de. fél 10. (úrv.) 
dr. Szabó Lajos. Pestú jhely , XV . Tem plom  
té r  de. 10. (úrv.) Bízik László. R ákospa lo ta , 
K istem plom , XV. Ju h o s  u . 28. de. 10. (úrv.) 
Veperdi Zoltán. R ákosszentm ihály , XV I. 
H ősök  tere  de. 10. (úrv.) dr. Karner Ágoston. 
C inko ta , X V I. B atthyány  I. n . de. fél 11. 
(úrv.) dr. Selmeczi János. M átyásfö ld , X V I. 
P rodám  u. 24. de. 9. (úrv.) Pálinkás Ingrid. 
R ákoshegy, X V II. T essedik  S . té r  de. 9. (úrv.) 
Kosa László. R ákoscsaba , X V II. Péceli ú t 
146. de. 9. (úrv.) Füke Szabolcs. R ákoske
resz tú r, X V Q . P esti ú t  111. de. fél 11. (úrv.) 
Kosa László. R ákóslige t, X V II. Gőzön Gy. u. 
de. 11. (úrv.) Füke Szabolcs. Pestszentlörinc , 
X V III. K ossuth té r  3. de. 10. (úrv.) Havasi 
Kálmán. P estszen tim re, X V III. R ákóczi ú t 
83. (re f. tem plom ) de. háromnegyed 8. (úrv.) 
Havasi Kálmán. K ispest, X IX . T em plom  té r  
1. de. 10. (úrv.) Széli Bulcsú. X IX . K ispest, 
H ungária  ú t 37. de. 8. (úrv.) Széli Bulcsú. 
P estszen terzsébet, XX . A dy E. u. 89. de. 10. 
(úrv.) Győri János Sámuel. Csepel, X X I. 
D eák  té r  de. fél 11. (úrv.) Lehoczky Endre. 
B udafok, X X II. J á té k  u . 16. de. 11. (úrv.) 
Solymár Gábor. B udaörs, R ef. Im aház  de. 9. 
(úrv.) Solymár Gábor. T ö rö k b á lin t, Szent 
István  ú t du. 3. Solymár Gábor. Budakeszi 
de. 8. Takács József.

KARÁCSONY 1. NAPJÁN az ol- 
tárterítö színe: fehér. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: Jn  1,1-13; az ige
hirdetés alapigéje: Zsid 1,1-3.

KARÁCSONYI ÜNNEPI ISTEN
TISZTELETET közvetít a Magyar Te
levízió az 1. csatornán 1995. december 
25-én, de. 11 órakor. Igét hirdet: dr. 
Harmati Béla püspök.

HAZAI E S E M E N Y E K
ÚJÉV NAPJÁN, 1995. január 1-jén 

evangélikus istentiszteletet közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán az érdi evangélikus templom
ból. Igét hirdet: Ittzés István lelkész.

KARÁCSONYI ORGONAMUZSIKA 
1994. december 25-én, karácsony 

1. napján du. 6 órakor 
a Deák téri templomban 
SEBESTYÉN JÁNOS 

Frescobaldi-, Mozart- és 
Vierne-müveket orgonái.

December 4-én, vasárnap a Bécsi 
Magyar Evangélikus Gyülekezetben 
igehirdetéssel szolgált dr. Frenkl Róbert 
országos egyházi felügyelő. Este a Bor
nemisza Péter Társaságban tartott elő
adást „Rendszerváltozás, kormányvál
tás. Vissza?” címen.

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája december 25-én este: 
Imádkozzunk azért, hogy Jézus a leg
sötétebb szívekben is megszülessen!

ISTENTISZTELETI REND
1 9 9 4 . decem ber 2 6 .

I. B écsikapu  té r  de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tigge
m ann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. 
Bozóky Éva. X U . S z ilágy i E . fa so r  24. de.
9. (úrv.) Balicza Iván; Modori u. 6. de. fél
10. Csizmazia Sándor. P e s th id e g k ú t, I I. 
Ö rd ö g á ro k  u. 9 . de. fél 11. (úrv.) Szilas 
Attila. C sillaghegy , I I I .  M á ty á s  k ir . ú t 31. 
de. 10. Görög Tibor. Ó b u d a , I I I .  D évai 
B író  M . té r  de. 10. Bálintné Varsányi Vil
ma. Ü jp e s t, IV . L e ib stü ck  M á ria  u . 3 6 -3 8 . 
de. 10. Blázy Lajos. V. D e á k  té r  4 . de. 9. 
(úrv.) Gerőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) Zász
kaliczky Péter; du. 6. Pintér Károly. V B . 
V árosligeti faso r  17. de. 11. (úrv.) (rádiós) 
Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán. V III. 
Ü llő i ú t  24. de. fél 11. (úrv.) Kertész Géza. 
V III. K arácsony  S. u . 31 -3 3 . de. 9. (úrv.) 
Kertész Géza. V i l i .  R ákóczi ú t  5 7 /b . de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc. V i l i .  V ajda 
P é te r  u . 33. de. fél 10. Fabiny Tamás. IX . 
T haly  K álm án u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál. 
K őbánya, X . K ápo lna  u. 14. de. fél 11. (úrv.) 
Fabiny Tamás. K elenlöld , X I. B ocskai ú t 10. 
de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. 11. 
(úrv.) Csepregi András; du. 6. Csepregi 
András. X I. N ém etvölgyi ú t 138. de. 9. 
Csepregi András. B udahegyvidék, X D . T á r 
tsa  y V. u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József; de.
11. (úrv.) Takács József. X III. K assák  Lajos 
u . 22. de. 10. Kendeh Péter. X IV . Lőcsei ú t 
32. de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marian
na. X IV . G y a rm a t u. 14. de. fél 10. Szabóné 
Mátrai Marianna. P estú jhely , XV . Tem plom

Jelentkezési felhívás a nyolcosztályos 
gimnáziumba

A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gim
názium (Líceum) várja a negyedik 
(esetleg ötödik) osztályos soproni és 
Sopron környéki tanulók jelentkezését 
a nyolcosztályos gimnáziumi tagozatra.

Érdeklődni és jelentkezési lapot kér
ni az iskolában lehet (Sopron, Széche
nyi tér 11. Tel.: 99/312-250).

Az érdeklődőknek az iskola 1994. 
december 19-én (hétfőn) délután 5 óra
kor mutatkozik be.

Jelentkezési határidő: 1995. január 5.

Az Északi Evangélikus Egyházkerü
let Püspöki Hivatala titkárnői állásra 
pályázatot hirdet. írásbeli jelentkezést

té r  de. 10. Bízik László. R ákospa lo ta , Kis
tem plom , XV . Ju h o s  u. 28. de. 10. (úrv.) 
Szabó István. R ákosszentm ihály , X V I. H ő 
sük  te re  de. 10. dr. Kamer Ágoston. C inko
ta ,  X V I. B atthyány  I .  u . de. fél 11. (úrv.) 
Pálinkás Ingrid. R ákoshegy, X V II. Tessedik 
S. té r  de. 9. Füke Szabolcs. R ákoscsaba , 
X V B . Péceli ú t  146. de. 9. Kosa László. R á
koskeresz tú r, X V II. P esti ú t  111. de. fél 11. 
Füke Szabolcs. R ákósliget, X V II. G őzön 
G y . u . de. 11. Kosa László. P estszentlörinc , 
X V m . K ossuth té r  3. de. 10. (úrv.) Havasi 
Kálmán. Pestszen tim re, X V III. R ákóczi ú t 
83. (re f. tem plom ) de. háromnegyed 8. (úrv.) 
Havasi Kálmán. K ispest, X IX . T em plom  té r
I .  de. 10. (úrv.) Széli Bulcsú. P estszen terzsé
be t, X X . Ady E . u . 89. de. 10. (úrv.) Győri 
János Sámuel. C sepel, X X I. D eák  té r  de. fél.
I I .  Mezősi György. B udafok, X X II. J á té k  
u . 16. de. 11. Solymár Péter Tamás. B uda
ö rs, Ref. Im aház de. 9. Solymár Péter Ta
más.

KARÁCSONY 2. NAPJÁN az ol- 
tárterítő színe: fehér. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: Jn  3,35-36; az ige
hirdetés alapigéje: ÍJn  3,1-3.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán 1995. de
cember 26-án de. 11.05 órakor a Buda- 
pest-Fasori templomból. Igét hirdet: 
Szirmai Zoltán espereshelyettes.

kérünk 1994. december 20-ig, 1125 Szi
lágyi Erzsébet fasor 24. címen. Német 
vagy/és angol nyelvtudás előnyt bizto
sít. Lelkészi ajánlás szükséges. Dotálás 
megegyezés szerint.

E ladó  egy o rgonam otor. Maximum 4 re
giszteres orgonához használható. Bővebb in
formációk az Evangélikus Lelkészi Hivatal
ban, 2696 Terény, Arany J. u. 22.

Egyedül élő idős asszony ellátására heti 5- 
7 alkalommal nappali 8—10 órára szakképzett 
ápolónőt, vagy ápolásban gyakorlott segítsé
get keresünk. Tel. este: 1811-493, 1369-482.

K ülönbejára tú  albérleti szobát keres fiatal 
nő Budapesten vagy környékén. Tel.: 1188- 
736.

61 éves özvegyasszony levelező társakat 
keres. „Magányos jeligére.

Evangélikus
Élet

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő
és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 133-6438; 134-3567 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
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Szedés:
Fényszedö Központ Kft.
(940072/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
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Felelős vezető:
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Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij: fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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